
 

 

 

 عالو ٓقتل أحدكه أخاِ 

 العني حق
 

 فمجع

 ظبد افرمحـ قأب

ِد ينياخل ِمرااي باع  يلل بن بحدم باع

 

 

 ؿدم فف

 ؾضقؾة افشقخ افعالمة

 حيلىبن بعيل باحلجوري

 حػظف اهلل تعاػ

  

 

 



 

 

مقدمة شوخنا العالمة أيب عبد الرمحن حيوى بن عيل احلجوري حفظه اهلل   2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 



  

 

 )العني حق( عالم يقتل أحدكم أخاه

 

3 

 حفظُ اهلل  حئٙ بً علٕ احلجْزٖ أبٕ عبد السمحًالعالم٘  شٔخيا مقدم٘

 أما بعد:، وأشفد أن ٓ إلف إٓ اهلل، وأن محؿدًا طبده ورسقلف ،الحؿد هلل

الخؾقؾ بـ أمحد العديـل : ٕخقـا الباحث الػاضؾ (العقـ حؼ) :ففذه رسالة

مجع فقفا مجعًا صقبًا، أتك طىل مؼصقد الؿقضقع، بغقر إمالٍل بتطقيٍؾ،  حػظف اهلل، 

 .وٓ إخالٍل بتؼصقٍر، فجزاه اهلل خقراً 

 كتبه

 طظ الحجقري يحقك بـ

 هـ7/11/1433يف 

(    ) 
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 املقدم٘
الحؿد هلل كحؿده وكستعـقف وكستغػره وكعقذ باهلل مـ شرور أكػسـا، ومـ 

سقئات أطؿالـا، مـ يفديف اهلل فال مضؾ لف، ومـ يضؾؾ فال هادي لف، وأشفد أن 

 طؾقف ٓ إلف إٓ اهلل وحده ٓ شريؽ لف، وأشفد أن محؿدًا طبده ورسقلف صىل اهلل

  أما بعد: ،وطىل آلف وصحبف وسؾؿ تسؾقؿًا كثقراً 

فننَّ كعؿ اهلل طىل طباده كثقرة، وآَٓءه سبحاكف طؿقؿة وفقرة، ومـ أجؾ تؾؽ 

 ة صؾب العؾؿ والتػؼف يف ديـ اهلل.الـعؿ وأفضؾفا كعؿ

نَّ الـبل أ مـ حديث أبل هريرة  صحقحفؼد روى اإلمام مسؾؿ يف ف

 .(1)«اهلل له صريؼًا إلى الجـة ًؼا يؾتؿس به طؾًًم سفلمن سؾك صري»ل: قا 

 :قال أّن الـبل  مـ حديث معاوية بـ أبل سػقان  الصحقحقـيف و

 .(2)«من يرد به اهلل خقًرا يػؼه دم الدين»

مسائؾ العؾؿ، وتحؼقؼفا، يف البحث  إشقاء طـد صالب العؾؿ لفق وإن مـ ألذ  

 ومعرفة الصحقح مـ الضعقػ، والراجح مـ الؿرجقح فقفا.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.>>99أخرجف مسؾؿ ) (1)

 .(:130(، ومسؾؿ )1:أخرجف افبخاري ) (9)
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مة الؿحدث يحقك بـ طظ التل صرقفا شقخـا العال وكان مـ الؿقاضقع

بعض دروسف ما يف  –حػظف اهلل تعاىل وكػعـا والؿسؾؿقـ بعؾقمف - الحجقري 

 العقـ.ة باإلصابيتعؾؼ بلمر 

مـ الؼرآن والسـة، وأققال أهؾ  فلشار حػظف اهلل بجؿع مادة هذا الؿقضقع

 العؾؿ، والرد طىل الؿخالػقـ الؿـؽريـ لحؼقؼة العقـ.

ؾؿتلمؾ يف أحقال الـاس يف هذا الباب أمهقة الؽتابة يف هذا الؿقضقع تظفر لو

وإسالقب  ،طةوالطرق الؿحدثة الؿبتد ،يجد العجائب مـ العؼائد الػاسدةفنكف 

سقاء فقؿا يتعؾؼ التل اكتشرت بقـ الـاس يف كثقر مـ الؿجتؿعات، الخرافقة 

وسقليت التـبقف طىل كثقر مـ أو بطرق العالج، مـ اإلصابة بالعقـ بلسباب الققاية 

 . تؾؽ الطرق الؿحدثة يف مقضعفا مـ هذه الرسالة إن شاء اهلل تعاىل

لن هذا مـ بوصؾ إىل قـاطة تامة قد البعض مـ الـاس يف الؿؼابؾ تجد و

ٕكف جرب كثقرا مـ إسباب الحسقة فؾؿ تـجع يف  :إدواء التل ٓ دواء لفا

 غقر صحقح.آطتؼاد ، وهذا كظره

ـْ َأبِل ُهَرْيَرَة  صحقحففؼد روى اإلمام البخاري يف  ـِ الـَّبِل  َط  ، َط

َّٓ َأْكزَ »َقاَل:  ُه َداًء إِ  .(1)«َل َلُه ِشَػاءً َما َأْكَزَل الؾَّ

ـِ َشِريٍؽ وروى اإلمام أبق داود، والترمذي، وغقرمها  ـْ ُأَساَمَة ْب ، َقاَل:  َط

ْقُر، َفَسؾَّْؿُت ُثؿَّ  َأَتْقُت الـَّبِلَّ  َقَعْدُت، َفَجاَء  َوَأْصَحابُف َكَلكََّؿا َطَؾك ُرُءوِسِفُؿ الطَّ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .(;:89أخرجف افبخاري ) (1)
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ِف، َأَكَتَداَوى؟ َفَؼاَل:  ـْ َهاُهـَا َوَهاُهـَا، َفَؼاُلقا: َيا َرُسقَل الؾَّ
َْطَراُب مِ ْٕ َتَداَوْوا َفنِنَّ »ا

َّٓ َوَضَع َلُه َدَواًء، َه َطزَّ َوَجلَّ َلْم َيَضْع َداًء إِ  .(1)«َغْقَر َداٍء َواِحٍد اْلَفَرمُ  الؾَّ

فػل هذيـ الحديثقـ وما يف معـامها مـ إحاديث مشروطقة التداوي، وأكف ما 

فؿفؿا أصاب اإلكسان مـ إمراض وإسؼام  -غقر الفرم  -مـ داء إٓ ولف دواء 

يجقز تعدي ذلؽ إىل التداوي فؾف صؾب طالجفا بالطرق الشرطقة وٓ 

فنن اهلل مل أو الؾجقء إىل أصحاب السحر والشعقذة والؽفاكات ؿحرمات، بال

 يجعؾ شػاءكا فقؿا حرم طؾقـا.

قد جعؾ اهلل سبحاكف وتعاىل لؽؾ داء دواء ويسر :  قال اإلمام ابـ الؼقؿ 

ف واستعان القصال إىل ذلؽ الدواء شرطا وقدرا فؿـ أراد التداوي بؿا شرطف اهلل ل

طؾقف بالؼدر وأتك إمر مـ بابف صادف الشػاء ومـ صؾب الدواء بؿا مـعف مـف 

شرطا وإن امتحـف بف قدرا فؼد أخطل صريؼ الؿداواة وكان كالؿتداوي مـ داء بداء 

 اهـ .(2)أطظؿ مـف

كس والجـ ولق سؾؽ الـاس الطرق الشرطقة لؾققاية مـ شر أطقـ اإل

 بنذن اهلل تعاىل.خقر ولقجدوا العافقة لحصؾ لفؿ ال ولؾتداوي مـفا

أن  - حؼقؼة اإلصابة بالعقـل بالـسبة - الـاسمؿا يظفر لؾؿتلمؾ يف أحقال و

مـ اإلصابة تجاوز الحدَّ يف خقفف بقـ إفراط وتػريط: فؿـفؿ مـ الؽثقر مـفؿ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، وؽرمها مـ ضريؼ زياد بـ ظالؿة، ظـ أشامة (;930(، وافسمذي )88;0أخرجف أبق داود )صحقح:  (1)

 .بف بـ رشيؽ 

 رمحف اهلل. وإشـاده صحقح، وهق ذم افصحقح ادسـد مما فقس ذم افصحقحغ فإلمام افقادظل        

 .)919)ص:  روضة ادحبغ وكزهة ادشتاؿغ (9)
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كصب طقـقف فتراه قد جعؾ اإلصابة بالعقـ  ة:القسقسقاده ذلؽ إىل حتك  ،بالعقـ

حتَّك فؼد وتقجس مستؿر،  ،يف قؾؼ دائؿ فلصبح :ققل أو فعؾ أو تصرفيف كؾ 

 .محاسـ إخالق ووقع يف مساوئفامـ  اكثقرً 

 قف،قكؾ طؾتَّ ضعقػ ال باهلل سبحاكف، ضعقػ اإليؿانتجده غالًبا هذا ومثؾ 

أصابف مل  ما وغاب طـف أنَّ  ،الضرروػع الـَّ فقف ا اطتؿد طىل غقر اهلل معتؼدً وربؿا 

 .مل يؽـ لقصقبف هوما أخطلخطئف يؽـ لق

 :إىل آطتؿاد طىل إسباب الؿادية البحتةهذا الغؾق قد دفع بؽثقر مـ الـاس و

 .، واهلل الؿستعانػع، ومـ تقكؾ طىل شلء وكؾ إلقفلدفع الضرر وجؾب الـَّ 

كؾ مرض أو ضقؼ يصقبف يف بب سَّ ال أنّ يتخقؾ ربؿا وصؾ ببعضفؿ الحال أّكف و

ويجعؾف يتخبط يف جحقؿ الفؿ  ،جعؾ القهؿ يخقؿ طىل طؼؾفمؿا ي :هق العقـ

ذلؽ سقستفؾؽ  أنَّ  ر واإلصابة بف، وٓشؽَّ والقهؿ، والخقف مـ وققع الشَّ 

وسقجعؾف فريسة  ،هذا الخقف ػسقة لؿقاجفةالؽثقر مـ الطاقات الـَّ 

لعالج  :والؿشعقذيـ ةوقد تتدهقر حالتف، وقد يؾجل إىل السحر ،لالضطرابات

 .(1)، واهلل الؿستعانمـ أزمة كػسقةماحؾ بف 

ويرون ذلؽ مجرد حؼقؼة اإلصابة بالعقـ  نويـؽرمـ الـاس صـػ  هـاكو

طىل إثباهتا متقافرة إدلة الشرطقة  أنمع خقآت أو تقمهات ٓ حؼقؼة لفا 

يف القاقع، وسقليت بقان شبفة همٓء والرد طؾقفؿ يف  مشاهدة محسقسة وآثارها

 لة إن شاء اهلل تعاىل.مقضعف مـ هذه الرسا

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 فؾحؿدان. افعغ احلاشدة دراشة كظرية ومقداكقةاكظر ـتاب:  (1)
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لخػاء كثقر مـ الؿسائؾ وإحؽام الؿتعؾؼة هبذا الباب كاكت الحاجة كظًرا و

 .مبحث جامع يتعؾؼ بالعقـ طىل ضقء إدلة الشرطقةماسة إىل 

شرطُت يف هذا البحث مستؿدًا مـ اهلل وبعد مشقرة شقخـا حػظف اهلل تعاىل 

 مـ إدلة الشرطقة، وأققال أهؾ سبحاكف العقن والتقفقؼ، ومجعت ما يسره اهلل

العؾؿ يف هذا الباب، فؿا كان مـ صقاب فؿـ اهلل وحده: ولف الحؿد والؿـة، وما 

 .(1)كان مـ خطن فؿـ كػسل والشقطان، واهلل يغػر يل

 كتبه

الِعؿراين العديـل الخؾقؾ بـ أمحد أبق طبد الرمحـ

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ذم دار احلديث بدماج ثؿ أظدت   ـه1300/مجاد آخر/90فقؾة اإلثـغ ـان آكتفاء مـ هذا افبحث ذم  (1)

افـظر ذم افؽتاب ؾلضػت بعض افتعديالت وافزيادات ذم مسجد افسـة بؿديـة افسبة، واكتفقت مـ ذفؽ 

 ـه واحلؿد هلل رب افعادغ. 1333/ حمرم /  19ؿبقؾ طفر يقم إربعاء 
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 تعسٓف العني

 على عدة معان: تطلق العني يف اللغة

العقـ والقاء والـقن أصؾ واحد صحقح يدل طىل طضق :  ل ابـ فارسقا

قال الخؾقؾ: العقـ  .ـظر، ثؿ يشتؼ مـف، وإصؾ يف مجقعف ما ذكركابصر ويُ بف يُ 

 .(1) اهـ .والعقـ تجؿع طىل أطقـ وطققن وأطقان .الـاضرة لؽؾ ذي بصر

: الباصرة، العقـ تؼع بآشتراك طىل أشقاء مختؾػة فؿـفا:  لػققملاقال و

وطقـ الؿاء، وطقـ الشؿس، والعقـ الجارية، والعقـ الطؾقعة، وطقـ الشلء: 

كػسف، ومـف يؼال: أخذت مايل بعقـف، والؿعـك أخذت طقـ مايل، والعقـ ما ضرب 

: والعقـ التفذيبقال يف .امـ الدكاكقر، وقد يؼال لغقر الؿضروب: طقـ أيًض 

ـ، وتجؿع العقـ لغقر الؿضروب طىل طققن الـؼد، يؼال: اشتريت بالديـ أو بالعق

وأطقـ، قال ابـ السؽقت: وربؿا قالت العرب يف مجعفا: أطقان وهق قؾقؾ، وٓ 

تجؿع إذا كاكت بؿعـك الؿضروب إٓ طىل أطقان، يؼال: هل درامهؽ بلطقاهنا، 

وهؿ إخقتؽ بلطقاهنؿ، وتجؿع الباصرة طىل أطقـ وأطقان وطققن، وطايـتف معايـة 

(2)اهـ  .وطقاكا

 .العقـ يف الؾغة ما كحـ بصدده مـ اإلصابة بالعقـومـ معاين 

ـٍ قال ابـ مـظقر:  : َأن تِصقَب اإِلكساَن بعق ـُ وطاَن الرجَؾ َيِعقـُف َطْقـًا،  .والَعْق

ـِ  ، َطَؾك الـَّْؼِص، وَمْعققٌن، َطَؾك التََّؿاِم: َأصابف بِاْلَعْق ـٌ ، َواْلُؿَصاُب َمِعق ـٌ  .َفُفَق َطاِئ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 مادة )ظغ(. معجؿ مؼايقس افؾغة(1)

 (.مادة: ظغ) ح افؽبرادصباح ادـر ذم ؽريب افؼ (9)
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ـُ قَ  ، َقاَل َطبَّاُس ْب ـٌ ، والؿْعققن الَِّذي فِقِف طق ـِ ـُ الُؿصاُب بِاْلَعْق اُج: الَؿِعق جَّ اَل الزَّ

 :مِرداس

 قد اكن قومك حيسبوىك سيدا 
 
 

 ون ـيد نعيــك سـال أىــــوإخ  
َٓ َأِطقـُؽ، اْلَجْزُم َطَؾك ا  َٓ َأِطـَْؽ َو : إِكؽ َلَجِؿقٌؾ َو َطاِء، َوَحَؽك الؾ ْحَقاكِلُّ لدُّ

ـٍ  َٓ ُأصقبؽ بَِعْق ْفُع َطَؾك اإِلخبار، َأي  َوَرُجٌؾ مِْعقاٌن وَطققٌن: َشِديُد اإِلصابة  .َوالرَّ

، َوَما َأْطَقـف ـٌ ـٌ وِطق ، َواْلَجْؿُع ُطُق ـِ  .(1)اهـ .بِاْلَعْق

والعائـ: الذي  ،ورجؾ طققن ومعقان: خبقث العقـ:  قال ابـ فارسو

: يؼال: أصابت فالكًا طقـ، إذا كظر إلقف طدو أو  ٕثقرقال ابـ او ،اهـ.(2)يعقـ

حسقد فلثرت فقف فؿرض بسببفا، يؼال: طاكف يعقـف طقـًا ففق طائـ، إذا أصابف 

 .(3)اهـ .بالعقـ والؿصاب معقـ

، (4)(الـحاتة) :: ويسؿقفا العامة أنقال العالَّمة ابـ طثقؿقـ  فائدة:

 .(5)اهـ .(الحسد) :ؿقفا، وبعضفؿ يس(الـػس) :وبعضفؿ يسؿقفا

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .(10/031) فسان افعرب(1)

 مادة )ظغ(. معجؿ مؼايقس افؾغة(9)

 مادة )ظغ(. افـفاية(0)

ه وبراه، ــاية )كحقتً : يسؿقن افعائـ )كجد( ة ذم مـطؼة افرياضافعامّ  (3) ا( وفعؾ ذفؽ مـ كحتف بؿعـك َؿؼر

ًٓ )كض: ظـ اهلزال، وهق مـ كتائج افعغ، ويسؿقكف ؾفذا ملخقذ مـ  (=كضاًل ) :ويسؿقن اإلزٓق ،(ق

ذفؽ ملخقذ مـ)كضؾ  ف مراماة، وافعائـ يرمل بعقـف ـام ذم صقاهد افشعر افػصقح، وفعؾر ٕنر  =ادـاضؾة

ِرِدي( أي: اهلزال كتقجة افعغ، ويسؿقف أهؾ افرياض افبعر( بؿعـك َهُزل، ٕنر  ف مـ افرماة أنر  :)ُبَقا

ػاءة افعافقة. وهق إضالٌق ؾقف يشء مـ افسخرية وآكتؼاد افالذع، ومما اصتفر ظـ ادصقبغ ذوي افؽ

افعغ احلاشدة دراشة كظرية مـ ـتاب:  ـها وؾالن)ظقـف حارة(. ،)افعغ احلارة( افعغ تسؿقتفا بـ

 .ؾحؿدانف ومقداكقة

 (.;>/1) افؼقل ادػقد(8)
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والـَّْػس: أما تسؿقتفا بالـػس فؾف أصؾ يف لغة العرب قال ابـ مـظقر:  قلت:

ـُ  .الَعْقـ والـَُّػقس: الَعُققن الَحُسقد  .والَؿـْػقس: الَؿْعققن .والـَّافِس: اْلَعائِ

ـُ َٕمقال الـَّاِس لُقصقَبفا، َوَما َأْكَػسف َأي َما َأشدَّ َطقْ  ـَُف: َوُيَؼاُل: َأصابت ُفاَلًكا اْلُؿَتَعق 

ـٍ   .(1)اهـ .َكْػس، وَكَػْسُتؽ بـَْػس إِذا َأَصْبَتف بَِعْق

وأما الحسد فبقـف وبقـ العقـ أوجف اتػاق وافتراق سقليت إيضاح ذلؽ يف 

 .مبحث: الػرق بقـ الحاسد والعائـ إن شاء اهلل تعاىل

، ذلكهل العؾم دم اختؾػت طبارات أأما تعريف العقن دم آصطالح فؼد و

 ، قالالحافظ ابـ حجرإول: تعريػ  والذي استحسـته مـفا ثالثة تعاريف:

: والعقـ كظر باستحسان مشقب بحسد، مـ خبقث الطبع، يحصؾ لؾؿـظقر 

 .(2) اهـ .مـف ضرر

: وهق تلثقر مـ كػس الؿعقان، طـدما  ، قالابـ خؾدونتعريػ  الجاىٕ:ّ

وات أو إحقال، ويػرط يف استحساكف، ويـشل طـ كًا مـ الذيستحسـ بعقـف مدرَ 

ذلؽ آستحسان حقـئذ أكف يروم معف سؾب ذلؽ الشلء طؿـ اتصػ بف، فقمثر 

  .(3) اهـ .فساده، وهق جبؾة فطرية، أطـل: هذه اإلصابة بالعقـ

وهل سفام تخرج مـ كػس :  ، قالابـ الؼقؿتعريػ اإلمام  الجالح:ّ

بؿثابة  ... د والؿعقـ، تصقبف تارة وتخطئف تارةالحاسد والعائـ، كحق الؿحسق

الرمل الحسل سقاء، ففذا مـ الـػقس وإرواح وذلؽ مـ إجسام وإشباح، 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.9/909) فسان افعرب(1)

 (.13/939) ؾتح افباري (9)

 (.;0/118) مؼدمة ابـ خؾدون (0)
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وأصؾف مـ إطجاب العائـ بالشئ، ثؿ تتبعف كقػقة كػسف الخبقثة، ثؿ تستعقـ طىل 

بؾ  تـػقذ سؿفا بـظرة إىل الؿعقـ، وقد يعقـ الرجؾ كػسف، وقد يعقـ بغقر إرادتف،

 اهـ.(1) بطبعف، وهذا أردأ ما يؽقن مـ الـقع اإلكساين

  :مسائل لنا صتلخمن خالل النظز والتأمل يف هذه التعاريف تو

  .أن اإلصابة بالعقـ جبؾة فطرية ولقست مؽتسبة :األّىل

ما شاء  مـفا يخص هلل تعاىلاأن ذلؽ مـ خصائص بعض الـػقس، و :اىٔ٘الج

  .(2)شاء بؿا

، الزمأمر أغؾبل ولقس ب -واهلل أطؾؿ  – اكػس العائـ خبقثة، وهذ أنَّ  :ج٘الجال

اإلصابة بالعقـ مـ بعض الصالحقـ، كؿا سقليت يف قصة طامر بـ  حصؾفؼد ت

 .رضل اهلل طـف مع سفؾ بـ حـقػ   ربقعة

الح قد يؽقن طائـًا، وأن هذا لقس الرجؾ الصَّ  : وفقف أنَّ  قال ابـ طبد البر

 اهـ.(3)مـ باب الػسؼمـ باب الصالح، وٓ 

فؼد يؽقن  -كؿا ققؾ-: وٓ أخص ذلؽ بالـػقس الخبقثة  قال ألقسلو

 اهـ.(4)مـ الـػقس الزكقة

ة بالعقـ أن كػس العائـ تتؽقػ بؽقػقة خاصة، ثؿ تستعقـ طىل اإلصاب :ع٘الساب

 .التلثقر مقققفًا طىل الـظرمع ذلؽ فؾقس بـظرها إىل الؿعقـ، و

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.>3/13) زاد ادعاد(1)

 (.19/93)روح ادعاين اكظر (9)

 (.>10/9)افتؿفقد (0)

 (.19/98) روح ادعاين (3)
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ػس العائـ ٓ يتققػ تلثقرها طىل الرؤية، بؾ قد يؽقن وك:  قال ابـ الؼقؿ

مل يره، وكثقر مـ العائـقـ يمثر يف  أطؿك فققصػ لف الشئ فتمثر كػسف فقف، وإنْ 

.(1)اهـ .الؿعقـ بالقصػ مـ غقر رؤية

: ٓ يتققػ أذى العائـ طىل الرؤية والؿشاهدة، بؾ إذا وصػ لف  وقال

.(2) ـاه.الشلء الغائب طـف وصؾ إلقف أذاه

: وإضافتف إىل العقـ باطتبار أن الـػس تمثر بقاسطتفا  قال ألقسلو

غالبًا، وقد يؽقن التلثقر بال واسطتفا، بلن يقصػ لؾعائـ شلء، فتتقجف إلقف 

 .(3)اهـ .كػسف، فتػسده

مـ أسباب اإلصابة و .أن مـ أسباب اإلصابة بالعقـ الحسد :س٘ ّالسادس٘اخلام

ف يؽقن أكَّ  يػقدما  وغقره وآستحسان، ويف كالم الحافظاإلطجاب  أيًضا بالعقـ

ؼد يؽقن سبب ف :لقس بالزم فلؽـو ،وهق الغالبصؾ، احسد، وهذا حمصحقبًا ب

اإلكسان كػَسف بالعقـ  ةصابإ يفاإلصابة بالعقـ اإلطجاب وآستحسان فؼط، كؿا 

 .ء اهلل تعاىلويليت زيادة إيضاح لفذا يف الػرق بقـ الحاسد والعائـ إن شا .مثالً 

العداوة تستؾزم  معؾقم أنَّ و، (4)أن مـ أسباب اإلصابة بالعقـ العداوة :٘السابع

اإلصابة بالعقـ ٓ تؽقن مع إن : مـ يؼقل أهؾ العؾؿمـ الؽراهقة والبغض، و

الحصر ، وهذا الؽراهقة والبغض، وإكؿا تؽقن مع اإلطجاب وآستحسان فؼط

 حرص الؿشركقـ طىل إصابة الـبل : صحقح، وسقليت بقان ذلؽ يف بابغقر 

 .بالعقـ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.>3/13) زاد ادعاد (1)

 (.1/331) مدارج افسافؽغ (9)

 (.19/93) روح ادعاين (0)

 (.;9>9/>)فؾطقبل رمحف اهلل  ادشؽاةرشح واكظر (3)
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 قحــــــني لـعـــــا
ـْ  : قال اإلمام البخاري اِق، َط زَّ َثـَا َطْبُد الرَّ ـُ َكْصٍر، َحدَّ َثـَا إِْسَحاُق ْب َحدَّ

ـْ َأبِل ُهَرْيَرَة  اٍم، َط ـْ َهؿَّ ـِ الـَّبِل  َمْعَؿٍر، َط َوَكَفك  «الَعْقُن َحق  »َقاَل:  ، َط

ـِ الَقْشؿِ    .َط

اِق  زَّ َثـَا َطْبُد الرَّ ـُ َرافٍِع، َحدَّ ُد ْب َثـَا ُمَحؿَّ  ،بف الحديث أخرجف مسؾؿ فؼال: َحدَّ

 .(1)«َوَكَفى َطِن الَوْشمِ » دون ققلف:

ة بالعقـ شلء أي: اإلصاب (العقـ حؼ): ققلف:  قال الحافظ ابـ حجر

 .(2) اهـ.ثابت مقجقد، أو هق مـ مجؾة ما تحؼؼ كقكف

بف يف القضع اإللفل، ٓ  لف حؼ، أي: كائـ مؼض: ومعـك أكَّ  وقال الطقبل

 .(3) اهـ.ػقس وإمقالشبفة يف تلثقره يف الـَّ 

أي: ثابت مقجقد ٓشؽ فقف، وهذا  (العقـ حؼ): ققلف:  وقال الؼرصبل

 .(4) اهـ.ذهب أهؾ السـةققل طؾؿاء إمة، وم

 أنَّ  (العقـ حؼ): فؿعـك ققلف طؾقف الصالة والسالم:  وقال ألقسل

إصابة الـػس بقاسطتفا أمر كائـ مؼضل بف يف القضع اإللفل، ٓ شبفة يف تحؼؼف، 

 وأكت تعؾؿ أنَّ  ،وهق كسائر أثار الؿشاهدة لـحق الـار والؿاء وإدوية مثالً 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.:;91(، ومسؾؿ );833أخرجف افبخاري ) (1)

 (.13/983) ؾتح افباري (9)

 (.;9>9/>) رشح ادشؽاة (0)

 (.8/898) ادػفؿ (3)



  

 

 )العني حق( عالم يقتل أحدكم أخاه

 

15 

فؿا شاء اهلل تعاىل كان، وما مل يشل مل يؽـ، وحؽؿة  :إللفقةمدار كؾ شلء الؿشقئة ا

 .(1) اهـ.خؾؼ اهلل تعاىل التلثقر يف مسللة العقـ أمر مجفقل لـا

 

*** 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.99/;) روح ادعاين (1)
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 كٔفٔ٘ اإلصاب٘ بالعني
وطؼالء إمؿ، طىل اختالف مؾؾفؿ وكحؾفؿ، ٓ تدفع أمر  : قال ابـ الؼقؿ

 :ة تلثقر العقـالعقـ، وٓ تـؽره، وإن اختؾػقا يف سببف، وجف

إن العائـ إذا تؽقػت كػسف بالؽقػقة الرديئة، اكبعث مـ طقـف ققة فؼالت صائػة: 

سؿقة تتصؾ بالؿعقـ فقتضرر، قالقا: وٓ يستـؽر هذا، كؿا ٓ يستـؽر اكبعاث ققة 

سؿقة مـ إفعك تتصؾ باإلكسان فقفؾؽ، وهذا أمر قد اشتفر طـ كقع مـ 

 .ىل اإلكسان هؾؽ، فؽذلؽ العائـإفاطل، أهنا إذا وقع بصرها ط

ٓ يستبعد أن يـبعث مـ طقـ بعض الـاس جقاهر لطقػة وقالت فرقة أخرى: 

  .غقر مرئقة

قد أجرى اهلل العادة بخؾؼ ما يشاء مـ الضرر طـد مؼابؾة وقالت فرقة أخرى: 

 .قر أصالطقـ العائـ لؿـ يعقـف، مـ غقر أن يؽقن مـف ققة، وٓ سبب، وٓ تلث

وهذا مذهب مـؽري إسباب، والؼقى، والتلثقرات يف :  الؼقؿقال ابـ 

العامل، وهمٓء قد سدوا طىل أكػسفؿ باب العؾؾ، والتلثقرات، وإسباب، 

 .(1)اهـ .وخالػقا العؼالء أمجعقـ

إشاطرة، وغقرهؿ مـ مـؽري و ،الجفؿقةالؼقل إخقر هق ققل  قلت:

ٓ اهلل سبحاكف  اطتؼادهؿ أنَّ و ،إكؽارهؿ لألسبابإسباب، وملخذه طـدهؿ هق 

 ،باء سببقة-طـدهؿ  –يػعؾ شقئًا بشلء، وٓ شقئًا لشلء فؾقس يف أفعالف سبحاكف 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.>3/13) زاد ادعاد (1)
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فؿحؿقل طـدهؿ طىل باء الؿصاحبة وٓم  :وٓ ٓم تعؾقؾ، وما ورد مـ ذلؽ

يخؾؼ الؿسببات طـد إسباب ٓ هبا، اهلل سبحاكف  العاقبة، ويعتؼد همٓء أنَّ 

اكؼطع الؾحؿ طـد )ب طـدهؿ أي تلثقر، وهذا بؿـزلة ققلؽ: فؾقس لألسبا

خؾؼ اهلل )، أي طـد مالقاتف ولقس لؾسؽقـ أّي تلثقر أو تسبب، وققلؽ: (السؽقـ

، ولقس لؾدواء أي تسبب أو تلثقر، فقؼقلقن: جرت (الشػاء طـد مالقاة الدواء

ئـ أو العقـ أي العادة أن يخؾؼ اهلل الضرر طـد كظر العائـ إىل الؿعقـ ولقس لؾعا

اهلل سبحاكف خؾؼ الؿسببات وجعؾ لفا  تسبب أو تلثقر، وهذا مذهب باصؾ: فننَّ 

 .أسبابا لحؽؿة بالغة

ؿا يخؾؼف مجقع ما يخؾؼف اهلل ويؼدره إكَّ :  شقخ اإلسالم ابـ تقؿقةقال 

ما يؽقن  :ويؼدره بلسباب: لؽـ مـ إسباب ما يخرج طـ قدرة العبد: ومـفا

وإسباب مـفا  ،ما ٓ يػعؾف :ومـفا .إسباب ما يػعؾف العبد ا لف ومـمؼدورً 

 .(1) اهـ .معتاد ومـفا كادر

يف إجسام  سبحاكف خؾَؼ  اهللَ  : وٓ ريب أنَّ  اإلمام ابـ الؼقؿ وقال

وكقػقات ممثرة،  ،وإرواح ققى وصبائع مختؾػة، وجعؾ يف كثقر مـفا خقاص

 إجسام: فنكف أمر مشاهد محسقس، وٓ يؿؽـ لعاقؾ إكؽار تلثقر إرواح يف

 لة إذا كظر إلقف مـ يحتشؿف، ويستحشديد وأكت ترى القجف كقػ يحؿر محرةً 

مـف، ويصػر صػرة شديدة طـد كظر مـ يخافف إلقف، وقد شاهد الـاس مـ يسؼؿ 

مـ الـظر، وتضعػ ققاه، وهذا كؾف بقاسطة تلثقر إرواح، ولشدة ارتباصفا 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.808/;) جمؿقع افػتاوى (1)
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ؿا التلثقر لؾروح، وإرواح قفا، ولقست هل الػاطؾة، وإكَّ بالعقـ يـسب الػعؾ إل

مختؾػة يف صبائعفا وققاها وكقػقاهتا وخقاصفا، فروح الحاسد ممذية لؾؿحسقد 

 .(1) اهـ .يستعقذ بف مـ شره رسقلف أنْ  -سبحاكف-أذى بقـا، ولفذا أمر اهلل 

 .الؿستعانواهلل  ،احرَّ تتابع طؾقف كثقر مـ الشُّ إخقر وهذا الؼقل  :قلت

ف تـبعث مـ طقـ العائـ جقاهر لطقػة، أو ققة سؿقة، فؼد رده أما الؼقل بلكَّ و

  .(2)وألقسل كالؼرصبل والؿازري مـ أهؾ العؾؿ غقر واحد

بعض العائـقـ قد يصقب ما  : يرد طؾقف ما ثبت مـ أنَّ  قال ألقسل

ؾؽ إجزاء إىل يقصػ لف ويؿثؾ، ولق كان بقـف وبقـف فراسخ، والتزام امتداد ت

 .(3) اهـ .حقث الؿصاب مؿا ٓ يؽاد يؼبؾ، كؿا ٓ يخػك طىل ذي طقـ

العقـ ققة سؿقة تمثر  وقال أيضًا: وقال بعض أصحاب الطبائع: إكف يـبعث مـ

  .فقفا كظره

 وهذا ٓ يتؿ طـدي فقؿا مل يره، وٓ يف كحق ما تضؿـف حديث أبل ذرقال: 

 ، (4)الؿتؼدم آكػا

ؾ ف ٓ يؼتؾ الص  فنكَّ  :اإلكسان طقـ كػسف، كؿا حؽاه الؿـاوي وٓ يف إصابة

فؿُّ ُس 
(1)... 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.>3/13) زاد ادعاد (1)

 (.3>13/0فؾـقوي ) رشح مسؾؿ(، و8/899) ادػفؿاكظر  (9)

 (.98/;) روح ادعاين(0)

وهق  «ا فقتردى مـهإن العقن لتولع بالرجل حتى يصعد حالؼً »ا: مرؾقظً   يشر إػ حديث أيب ذر (3)

 .عارشحديث ضعقػ ـام شقليت ذم إحاديث افضعقػة، احلديث اف
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 ُػ ق  كَ ػقس، وٓ أُ ف مـ تلثقرات الـُّ ا ٓ أزيد طىل الؼقل بلكَّ وأكَ  : إىل أن قال

وكؿ صقى فقف  -طز وجؾ  -ذلؽ، فالـػس اإلكساكقة مـ أطجب مخؾققات اهلل 

يـؽرها إٓ مجـقن أو جفقل، وٓ أسرارا وطجائب، تتحقر فقفا العؼقل، وٓ 

أكؽر العقـ: لؽثرة إحاديث القاردة فقفا، ومشاهدة آثارها طىل  يسعـل أنْ 

 .(2) اهـ .اختالف إطصار

وتلثقر الحاسد يف أذى الؿحسقد أمر ٓ يـؽره إٓ  : وقال اإلمام ابـ الؼقؿ

لـػس فنن ا :مـ هق خارج طـ حؼقؼة اإلكساكقة، وهق أصؾ اإلصابة بالعقـ

فتمثر فقف بتؾؽ  :الخبقثة الحاسدة تتؽقػ بؽقػقة خبقثة، وتؼابؾ الؿحسقد

فنذا قابؾت  :السؿ كامـ فقفا بالؼقة فننَّ  :الخاصقة، وأشبف إشقاء هبذا إفعك

ما تشتد  :فؿـفا، طدوها، اكبعثت مـفا ققة غضبقة، وتؽقػت بؽقػقة خبقثة ممذية

ما تمثر يف صؿس البصر، كؿا  :ومـفا .قـكقػقتفا وتؼقى حتك تمثر يف إسؼاط الجـ

إهنًم يؾتؿسان البصر »يف إبتر وذي الطػقتقـ مـ الحقات:  قال الـبل 

ما تمثر يف اإلكسان كقػقتفا بؿجرد الرؤية، مـ غقر  :ومـفا .(3)«ويسؼطان الحبل

 .قػقتفا الخبقثة الؿمثرةاتصال بف: لشدة خبث تؾؽ الـػس، وك

: وكػس العائـ ٓ يتققػ تلثقرها طىل الرؤية، بؾ قد يؽقن  إىل أن قال

مل يره، وكثقر مـ العائـقـ يمثر يف  أطؿك فققصػ لف الشئ فتمثر كػسف فقف، وإنْ 

 .الؿعقـ بالقصػ مـ غقر رؤية

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .افصؾ: حّقة مـ أخبث احلقات (1)

 (.19/98) روح ادعاين (9)

 . (، ظـ ابـ ظؿر9900(، ومسؾؿ )0190أخرجف افبخاري ) (0)
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: وهل سفام تخرج مـ كػس الحاسد والعائـ، كحق الؿحسقد  إىل أن قال

ا ٓ وقاية طؾقف أثرت فقف صادفتف مؽشقفً  فننْ  :لؿعقـ، تصقبف تارة وتخطئف تارةوا

ا شاكل السالح ٓ مـػذ فقف لؾسفام مل تمثر فقف، وربؿا صادفتف حذرً  وٓ بد، وإنْ 

ففذا مـ الـػقس  :ردت السفام طىل صاحبفا، وهذا بؿثابة الرمل الحسل سقاء

ؾف مـ إطجاب العائـ بالشئ، ثؿ وإرواح وذلؽ مـ إجسام وإشباح، وأص

تتبعف كقػقة كػسف الخبقثة، ثؿ تستعقـ طىل تـػقذ سؿفا بـظرة إىل الؿعقـ، وقد يعقـ 

قع الرجؾ كػسف، وقد يعقـ بغقر إرادتف، بؾ بطبعف، وهذا أردأ ما يؽقن مـ الـَّ 

 .(1) اهـ.اإلكساين

وٓ هل  ف بعضفؿ،فام الؿذكقرة سفامًا حسقة، كؿا ضـَّ ولقست الس   :قلت

 .جقاهر لطقػة غقر مرئقة، وإكؿا هل سفام معـقية

: فالذي يخرج مـ طقـ العائـ سفؿ معـقي، إن  قال الحافظ ابـ حجر

صادف البدن ٓ وقاية لف أثر فقف، وإٓ مل يـػذ السفؿ بؾ ربؿا رد طىل صاحبف، 

 .(2) اهـ.كالسفؿ الحسل سقاء

ؿا الـػس الخبقثة ػعؾ شقئا، وإكَّ : والعقـ وحدها مل ت وقال اإلمام ابـ الؼقؿ

 ةٍ رَّ السؿقة تؽقػت بؽقػقة غضبقة، مع شدة حسد وإطجاب، وقابؾت الؿعقـ طىل غِ 

مـف، وغػؾة، وهق أطزل مـ سالحف، فؾدغتف، كالحقة التل تـظر إىل مقضع 

فنما ططب، وإما أذى، ولفذا ٓ يتققػ أذى  :مؽشقف مـ بدن اإلكسان، فتـفشف

والؿشاهدة، بؾ إذا وصػ لف الشلء الغائب طـف وصؾ إلقف العائـ طىل الرؤية 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.>3/13) زاد ادعاد(1)

 (.:13/93) ؾتح افباري(9)
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فالعائن  ؛والذكب لجفل الؿعقن، وغػؾته، وغرته طن محل سالحه كل وقتأذاه، 

، كالحقة إذا قابؾت درطا سابغا طىل مجقع البدن لقس فقف ٓ يمثر دم شاكي السالح

درطا فحق طؾى من أراد حػظ كػسه، ومحايتفا، أن ٓ يزال متمقضع مؽشقف، 

متحصـا ٓبسا أداة الحرب، مواضبا طؾى أوراد التعوذات، والتحصقـات الـبوية 

 .(1) اهـ .التي دم الؼرآن، والتي دم السـة

: الذي مثؾ بإفعك مل يرد أهنا تالمس الؿصاب حتك  قال الحافظ تيبُٔ:

 يتصؾ بف مـ سؿفا، وإكؿا أراد أن جـسًا مـ إفاطل اشتفر أهنا إذا وقع بصرها

 .(2) اهـ.طىل اإلكسان هؾؽ، فؽذلؽ العائـ

لؽـ هذا الـقع مـ إفاطل ٓ يصقب مـ غقر رؤية، والعائـ ربؿا أوقع  :قلت

الضرر بالؿعقـ وإن مل يره، بؾ بؿجرد القصػ، كؿا تؼدم، فعىل هذا فضرر 

  .، واهلل أطؾؿالؿذكقرة مـ ضرر إفعك طؿالعائـ أ

العقـ إكؿا تػسد وهتؾؽ  ة أنَّ ـَّ هؾ السُّ : ومذهب أ قال الؿازري تيبُٔ آخس:

يخؾؼ  العادة أنْ  -سبحاكف وتعاىل-طـد كظر العائـ بػعؾ اهلل تعاىل، أجرى اهلل 

 .(3)اهـ .الضرر طـد مؼابؾة هذا الشخص لشخص آخر

هق ققل إشاطرة  وإكؿا ،لقس هق ققل أهؾ السـة كسبف ٕهؾ السـةوما  :قلت

 .رّده، وبقان بطالكفتؼدم وقد وغقرهؿ مـ مـؽري إسباب 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.1/331) مدارج افسافؽغ (1)

 (.:13/93) ؾتح افباري (9)

 (.3>13/0فؾـقوي ) رشح مسؾؿ (0)
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 العني مً القدز
ـُ  : قال اإلمام مسؾؿ اُج ْب ، َوَحجَّ اِرمِلُّ ـِ الدَّ ْحَؿ ـُ َطْبِد الرَّ َثـَا َطْبُد اهلل ْب َحدَّ

ـُ ِخَراٍش،  اِطِر، َوَأْحَؿُد ْب َثـَا ُمْسؾُِؿ ـ الشَّ َخَراِن: َحدَّ ْٔ َقاَل َطْبُد اهلل: َأْخَبَرَكا، وَقاَل ا

ـُ إِ  ـِ َطبَّاسٍ ْب ـِ اْب ـْ َأبِقِف، َط ـِ َصاُوٍس، َط ـِ اْب َثـَا ُوَهْقٌب، َط ،  ْبَراِهقَؿ، َقاَل: َحدَّ

ـِ الـَّبِل   ، َوَلْو َكاَن َشْيٌء َساَبَق اْلَؼَدَر َسَبَؼْتُه اْلَعْقُن،»َقاَل:  َط َوإَِذا  اْلَعْقُن َحق 

 .(1)«اْسُتْغِسْؾُتْم َفاْغِسُؾوا

ـْ َطْؿِرو  قال اإلمام الترمذيو َثـَا ُسْػَقاُن، َط ـُ َأبِل ُطَؿَر َقاَل: َحدَّ َثـَا اْب : َحدَّ

َرقِ ا ـِ ِرَفاَطَة الزُّ ـْ ُطَبْقِد ْب ـُ َطامٍِر، َط ـْ ُطْرَوَة َوُهَق اْب ـِ ِديـَاٍر، َط ، َأنَّ َأْسَؿاَء بِـَْت ْب ل 

ـُ َأَفَلْسَتْرِقل  ،َقاَلْت: َيا َرُسقَل اهلل ُطَؿْقٍس  إِنَّ َوَلَد َجْعَػٍر ُتْسِرُع إَِلْقِفُؿ الَعْق

ُه َلْو َكاَن َشْيٌء َساَبَق  ؛َكَعمْ »َلُفْؿ؟ َفَؼاَل:    .«َر َلَسَبَؼْتُه الَعْقُن الَؼَد  َفنِكَّ

هذا طـ أيقب، طـ طؿرو بـ ديـار، طـ طروة  َي وِ : وقد رُ  قال الترمذي

 .طـ الـبل   بـ طامر، طـ طبقد بـ رفاطة، طـ أسؿاء بـت طؿقس

الخالل، حدثـا طبد الرزاق، طـ معؿر، طـ  بـ طظحدثـا بذلؽ الحسـ 

 .(2)أيقب، هبذا

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.;;91أخرجف مسؾؿ ) (1)

 (، وابـ أيب ظاصؿ ذم9:3:3(، وأمحد );0>90(، وابـ أيب صقبة )>938أخرجف افسمذي ): صحقح (9)

افؽبر (، وافطزاين ذم:3/09) رشح ادعاين (، وافطحاوي ذم0139)أحادوادثاين

(، مـ ضريؼ شػقان، ظـ ظؿرو بـ ديـار، ظـ ظروة بـ ;03/>)افؽزى (، وافبقفؼل ذم93/130)

 .ؿافت:... ؾذـر احلديث بـ رؾاظة، أن أشامء بـت ظؿقس ظامر، ظـ ظبقد

(، ;03/>)افؽزى(، وافبقفؼل ذم3>3:)افؽزىوطاهره اإلرشال، فؽـ أخرجف افـسائل ذم          

 =وافسمذي ـام تؼدم ذم افطريؼ افثاكقة، مـ ضريؼ أجقب، ظـ ظؿرو بـ ديـار، ظـ ظروة بـ ظامر، ظـ 
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ف خبر كان، الـصب طىل أكَّ  (الؼدرَ سابؼ )لف: : يجقز يف قق قال العراقل

 .(1) اهـ .ف صػة ٓسؿفا وهل تامةوالرفع طىل أكَّ 

يسبؼ الؼدر شلء فقمثر يف إفـاء شلء،  : والؿعـك لق أمؽـ أنْ  قال الؼاري

ـُ الؼدرَ   .وزوالف قبؾ أواكف الؿؼدر لف، سبؼت العق

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . ، ظـ افـبل ء بـت ظؿقسظبقد بـ رؾاظة، ظـ أشام

(، وهل متصؾة ـام ترى، وافسـد رجافف ثؼات 18/033)افعؾؾ وهذه افطريؼ رجحفا افدارؿطـل ذم         

رجال افصحقح ؽر ظروة بـ ظامر خمتؾٌػ ذم صحبتف، وافصحقح ظدم ثبقهتا، وحديثف ذم افطرة حؽؿ 

 .عة مـ افرواة ومل يقثؼف ؽر ابـ حبانظؾقف مجاظة مـ احلػاظ باإلرشال، وؿد روى ظـف أرب

سعة وهق ابـ وظبقد بـ رؾاظة ـذفؽ تابعل ومل يقثؼف ؽر ابـ حبان فؽـ روى ظـف مجٌع يصؾقن إػ افت           

 رؾاظة بـ راؾع افزرؿل افصحايب.

ضريؼ  (، مـ93/139)افؽبر(، وافطزاين ذم33>90) ظـد ابـ أيب صقبة احلديث فف ضريؼ أخرى       

، ظـ أشامء -مقػ جبر ابـ مطعؿ  - حمؿد بـ اشحاق، ظـ ظبد اهلل بـ أيب كجقح، ظـ ظبد اهلل بـ بابقف

. 

  ورجافف ثؼات ؽر ابـ اشحاق ؾفق حسـ احلديث إذا رصح بافسامع، ومل يكح هاهـا.        

د بـ حمؿد اجلذوظل، ظـ ظؼبة بـ (، مـ ضريؼ حمؿ93/139)افؽبرظـد افطزاين ذم  وفف ضريؼ ثافثة        

 بـحقه.  مؽرم، ظـ أيب ظاصؿ، ظـ ابـ جريج، ظـ ظطاء، ظـ أشامء

(، وبؼقة رجافف ذم0/938) تارخيفوهذا إشـاد رجافف ثؼات= ؾاجلذوظل وثؼف اخلطقب ذم         

 .، أبق ظاصؿ: هق افـبقؾافتفذيب

 .احلديث صحقح بؿجؿقع هذه افطرق        

 .ا(، وؿد تؼدم ؿريبً ;>91) ظـد مسؾؿ حديث جابرويشفد فف        

  ادذـقر ؿبؾف.  وحديث ابـ ظباس        

(: 9/999) افتؿفقدذم   ، ؿال ابـ ظبد افزجامعف ظـد ابـ وهب ذموفف صاهد آخر مرشؾ         

رمة بـ خافد، ، ؾؼال: حدثـل مافؽ بـ أنس، ظـ محقد بـ ؿقس، ظـ ظؽجامعفوذـره ابـ وهب ذم

 بابـل جعػر... احلديث.  ؿال: ُدِخَؾ ظذ رشقل اهلل 

 : وهق مع هذا ـؾف مـؼطع، وفؽـف حمػقظ ٕشامء بـت ظؿقس اخلثعؿقة، ظـ افـبل ابـ ظبد افز ؿال         

 مـ وجقه ثابتة متصؾة صحاح، وهل أمفام.

 (.>>1/;) ضرح افتثريب (1)



 

 

العني من القدر   24 

ر، فػقف مبالغة لؽقهنا وحاصؾف أن ٓهالك، وٓ ضرر، بغقر الؼضاء والؼدقال: 

 .(1) اهـ.سببًا يف شدة ضررها

شلء لف ققة وتلثقر طظقؿ يسبؼ الؼدر لؽان طقـًا،  َض رِ : إن فُ  قال الطقبلو

والعقـ ٓ تسبؼ الؼدر، فؽقػ بغقرها، وفقف تـبقف طىل سرطة كػقذها، وتلثقرها يف 

 .(2) اهـ.الدواب

، وٓ تؼع إٓ طىل بؼدر اهللفا ؾَّ إشقاء ك فقف إثبات الؼدر، وأنَّ  أيضًا:قال و

، وسبؼ هبا طؾؿف، فال يؼع ضرر العقـ، وٓ غقره مـ قدرها اهلل تعاىلحسب ما 

 .(3) اهـ .اهلل تعاىلالخقر والشر، إٓ بؼدرة 

 الؿرء ٓ يصقبف إٓ ما قدر لف، وأنَّ  : وفقف دلقؾ طىل أنَّ  وقال ابـ طبد البر

 .(4) اهـ .لؼدرالعقـ ٓ تسبؼ الؼدر، ولؽـفا مـ ا

: فقف إشارة إىل الرد طىل مـ زطؿ مـ  قال الحافظ ابـ حجر فائدٗ:

( يريد بف الؼدر، أي: العقـ التل تجري مـفا العقـ حؼ) :ققلف الؿتصقفة أنَّ 

الذي يصقب مـ الضرر بالعادة  طقـ الشلء حؼقؼتف والؿعـك: أنَّ  فننَّ  :إحؽام

  .اضر يف الؿـظقرابؼ ٓ بشلء يحدثف الـَّ سَّ طـد كظر الـاضر إكؿا هق بؼدر اهلل ال

ا كـَّ  الحديث ضاهر يف الؿغايرة بقـ الؼدر وبقـ العقـ، وإنْ  أنَّ  :ووجه الرد

قال: ...ثبات العقـ التل تصقبإالعقـ مـ مجؾة الؿؼدور، لؽـ ضاهره  كعتؼد أنَّ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.038/;) مرؿاة ادػاتقح (1)

 (.91>9/>) رشح ادشؽاة (9)

 (.91>9/>) رشح ادشؽاة (0)

 (.9/933) افتؿفقد (3)
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رد الؼدر ف يؿؽـ أن يثبات العقـ، ٓ أكَّ إؿا جرى الحديث مجرى الؿبالغة يف وإكَّ 

شلء: إذ الؼدر طبارة طـ سابؼ طؾؿ اهلل، وهق ٓ رادَّ ٕمره أشار إىل ذلؽ 

 .الؼرصبل

فا ٓ لق فرض أن شقئًا لف ققة بحقث يسبؼ الؼدر لؽان العقـ، لؽـَّ  ّحاصلُ:

 .(1) اهـ .تسبؼ فؽقػ غقرها

*** 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.13/981) ؾتح افباري(1)
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 مً اجلــً نيــالعّقْع 
ُد  : قال اإلمام البخاري َثـِل ُمَحؿَّ ـِ َحدَّ ـُ َوْهِب ْب ُد ْب َثـَا ُمَحؿَّ ـُ َخالٍِد، َحدَّ ْب

 ، َبْقِديُّ ـُ الَقلِقِد الزُّ ُد ْب َثـَا ُمَحؿَّ ـُ َحْرٍب، َحدَّ ُد ْب َثـَا ُمَحؿَّ ، َحدَّ َمْشِؼلُّ َططِقََّة الد 

ـْ َزْيـََب اْبـَِة َأبِل َسَؾؿَ  َبْقِر، َط ـِ الزُّ ـْ ُطْرَوَة ْب ، َط ْهِريُّ ـْ ُأم  َسَؾَؿَة َأْخَبَرَكا الزُّ َة، َط

 ؛اْسَتْرُقوا َلَفا»َرَأى فِل َبْقتَِفا َجاِرَيًة فِل َوْجِفَفا َسْػَعٌة، َفَؼاَل:  : َأنَّ الـَّبِلَّ 

  .«َفنِنَّ بَِفا الـَّْظَرةَ 

ؾقؿان بـ داود، حدثـا محؿد الحديث أخرجف مسؾؿ فؼال: حدثـا أبقالربقع س

  .(1)ابـ حرب، بف

: والعقـ طقـان: طقـ إكسقة، وطقـ جـقة، فؼد صح طـ أم  قال ابـ الؼقؿ

استرقوا »رأى يف بقتفا جارية يف وجففا سػعة، فؼال:  الـبل  ، أنَّ  سؾؿة

  .«هلا فنن هبا الـظرة

يعـل: مـ  أي: كظرة،)سػعة( : وققلف:  قال الحسقـ ابـ مسعقد الػراء

 .(2) اهـ .الجـ، يؼقل: هبا طقـ أصابتفا مـ كظر الجـ

أي: كظرة، يعـل مـ الجـ، وققؾ: طالمة، )سػعة( : ققلف:  وقال البغقي

وأراد بالـظرة: العقـ، يؼقل: هبا طقـ أصابتفا مـ كظر الجـ، وققؾ: طققن الجـ 

 .(3) اهـ .أكػذ مـ أسـة الرماح

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.:>91(، ومسؾؿ )>8:0أخرجف افبخاري ) (1)

 (.9>/0) زاد ادعاد (9)

 (.19/190) رشح افسـة(0)
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أي: أصابتفا طقـ، يؼال: رجؾ ظرة( هبا الـَّ  ننَّ )ف: وققلف:  وقال ابـ الؿؾؼـ

ظرة بػتح الـقن، وسؽقن : الـَّ الؿطالعمـظقر، إذا أصابتف العقـ، وقال صاحب

 .(1) اهـ .الظاء، أي: طقـ مـ كظر الجـ

سؿعقا قائالً   ف لؿا مات سعد بـ طبادة: وقد رويـا أكَّ  قال العراقل

 مـ الجـ يؼقل:

  ةبو عباد قجليا سيد اخلزرج سعد
 
 

 رنـيياه بسههـني فلم ختـط فؤاده   
 .(2)اهـ .فتلولف بعضفؿ فؼال: أي أصبـاه بعقـقـ 

*** 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.:;3/:9) افتقضقح فؼح اجلامع افصحقح (1)

ـام ذم  مسـده: أخرجفا احلارث بـ أيب أشامة ذمافؼصة ضعقػةو (930/;) تثريبضرح افاكظر (9)

(، وأبق 0/980) ادستدرك (، واحلاـؿ ذم>808)افؽبر(، وافطزاين ذم:9) بغقة افباحث

(، مـ ضرق ظـ ابـ 0/19)معجؿ افصحابةذم (، وافبغقي 0193)معرؾة افصحابةكعقؿ ذم 

:... ؾذـر افبقت.شريـ ؿال: بقـا شعد يبقل ؿائاًم ظـ حمؿد بـ  ،ظقن   إذ اتؽل ؾامت، ؿتؾتف اجلـ ؾؼافقا

شعد  (، مـ ضريؼ شعقد بـ أيب ظروبة، ظـ ابـ شريـ: أنر 3>0/:) افطبؼاتوأخرجف ابـ شعد ذم          

  ؼقل:... ؾذـره.ا، ؾامت، ؾسؿعقا اجلـ ت، ؾؾام رجع ؿال ٕصحابف: إين ٕجد دبقبً ابـ ظبادة بال ؿائاًم 

  وابـ شريـ مل يدرك شعد بـ ظبادة= ؾافسـد مـؼطع.        

(، مـ ضريؼ ظبد افرزاق، ظـ معؿر، ظـ 0/980) (، واحلاـؿ8093)افؽبروأخرجف افطزاين ذم         

احتف مات ؾـ ا ؾؾؿ يؾبث أنْ  ٕجد ذم طفري صقًً ثؿ رجع ؾؼال: إينر  ،ؿتادة ؿال: ؿام شعد بـ ظبادة يبقل

:... ؾذـره.   اجلـ ؾؼافقا

 ا، ورواية معؿر ظـ ؿتادة ؾقفا ضعػ.ؿتادة مل يدرك شعدً  = ؾننر ا إن مل يؽـ معضاًل وهذا مـؼطع أجًض         
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 العني يف احلْٔاٌ 
قال  ربقع إبرار:: وروى الزمخشري يف كتاب قال ابـ طادل الحـبظ

الجاحظ: طؾؿاء الػرس والفـد، وأصباء الققكاكققـ، ودهاة العرب، وأهؾ التجربة 

مـ كازلة إمصار، وحذاق الؿتؽؾؿقـ، يؽرهقن إكؾ بقـ يدي السباع، 

فؿ والشره، ولؿا يـحؾ طـد ذلؽ مـ أجقاففا مـ يخافقن طققهنا، لؿا فقفا مـ الـَّ 

البخار الرديء، ويـػصؾ مـ طققهنا، إذا خالط اإلكسان كؼصف، وأفسده، وكاكقا 

مخافة العقـ، وكاكقا يؽرهقن ققام الخدم بالباب وإشربة طىل رؤوسفؿ، 

ا أن إمَّ  -يف الؽؾب والسـقر-يلمرون بنشباطفؿ قبؾ أن يلكؾقا، وكاكقا يؼقلقن 

 .(1) اهـ .يشغؾ بؿا يطرح لف يطرد، وإما أنْ 

ؼؾ طـ الجاحظ، ومل أقػ طىل مستـد لف مل أجد يف هذا الباب إٓ هذا الـَّ  :قلت

طديدة لفا قدرة طىل  هـاك حققاكات مـ حديث أو أثر، وقد قال بعضفؿ: إنَّ 

اإلصابة بعقـفا مثؾ: الحقات والثعؾب والطاووس، وأكثر الحققاكات التل يؽقن 

لعققهنا بريؼ أو لؿعان خاص، حتك محؾ هذا اإلطتؼاد بعض الـاس طىل التخقف 

امتـعقا مـ ذكر  مـ تؾؽ الحققاكات وآبتعاد طـفا، بؾ بؾغ الخقف ببعضفؿ أنْ 

ل حروف أسؿائفا خشقة العقـ، وهذا ٓ شؽَّ اسؿ أمثال تؾؽ الحققاكات   أو َتَفج 

 .أكف مـ الخرافات، واهلل أطؾؿ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.180-11/189) افؾباب(1)
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ومل  التؿفقدذكره ابـ طبد البر يف ، ثؿ وقػت طىل أثر ٓبـ طباس

الؽالب مـ الجـ، قال: وهل  أنَّ  : يسـده قال: وقد روي طـ ابـ طباس

 .(1) اهـ .ايعـل: أطقـً  .كػساً فنن لفا أ :فنذا غشقتؽؿ فللؼقا لفا بشلء :بؼعة الجـ

 .ومل أقػ طىل إسـاده، ومل أجده يف غقر هذا الؿصدر: فاهلل أطؾؿ بحالف

 

*** 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.>13/99) افتؿفقد (1)
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 الفسق بني احلاسد ّالعائً
مـ ذكر مؼدمة مختصرة  قبؾ التعرف طىل الػرق بقـ الحاسد والعائـ ٓبدَّ 

 .حقل الحسد تتضؿـ تعريػف وحؽؿف ومػاسده

مـ أهؾ العؾؿ بلكف تؿـ ل زوال الـعؿة طـ  طّرفف كثقر تعسٓف احلسد:

 .الؿحسقد، أو تؿـ ل زوال كعؿة اهلل طـ الغقر

طىل الغقر حتك ولق مل يحصؾ ف مجرد كراهة كعؿة اهلل ويرى بعض أهؾ العؾؿ أكَّ 

ـ    . لزوالفا، وهذا ققل شقخ اإلسالم ابـ تقؿقة تؿ

كعؿ اهلل بف طىل غقره، وهق: كراهة ما أفؼال:   العالمة العثقؿقـ ذاواختاره

يؽره اإلكسان ما أكعؿ  ولقس هق تؿـل زوال كعؿة اهلل طىل الغقر، بؾ هق مجرد أنْ 

كؿا ، ف كاره لفيبؼك ولؽـَّ  اهلل بف طىل غقره، ففذا هق الحسد سقاء تؿـك زوالف أو أنْ 

فؼال: الحسد كراهة اإلكسان ما أكعؿ اهلل   حؼؼ ذلؽ شقخ اإلسالم ابـ تقؿقة

 .(1) اهـ .غقرهبف طىل 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ال ضائػة مـ (: وؿد ؿ118-13/111)جمؿقع افػتاوىـ ـام ذم   ؿال صقخ اإلشالم ابـ تقؿقة (1)

ك مثؾفا ف متـر مل يك فؾحاشد مثؾفا، بخالف افغبطة: ؾنكر  عؿة ظـ ادحسقد، وإنْ ك زوال افـ  ف متـر اس: إكر افـر 

 مـ ؽر حب زواهلا ظـ ادغبقط.

 أحدهىا:  وهق كقظان: ،احلسد هق افبغض وافؽراهة حا يراه مـ حسـ حال ادحسقد أنر  والتحقيق         

ف يتلخؿ ويتلذى بقجقد ما ة ظؾقف مطؾًؼا، ؾفذا هق احلسد ادذمقم، وإذا أبغض ذفؽ ؾنكر ـراهة فؾـعؿ

مل حيصؾ فف كػع بزواهلا، فؽـ كػعف  عؿة ظـف، وإنْ ؾقؽقن ذفؽ مرًضا ذم ؿؾبف، ويؾتذ بزوال افـ   =يبغضف

ه ـادريض أصد  زوال إمل افذي ـان ذم كػسف، وفؽـ ذفؽ إمل مل يزل إٓ بؿبارشة مـف، وهق راحة، و

تؾؽ افـعؿة ؿد  ؾننر  =بغضف فـعؿة اهلل ظذ ظبده مرض افذي ظقفج بام يسؽـ وجعف وادرض باق= ؾننر 

واحلاشد فقس فف   تعقد ظذ ادحسقد وأظظؿ مـفا، وؿد حيصؾ كظر تؾؽ افـعؿة فـظر ذفؽ ادحسقد.

 = =عؿةف متـك زوال افـ  ال مـ ؿال: إكر ؽرض ذم يشء معغ، فؽـ كػسف تؽره ما أنعؿ بف ظذ افـقع= وهلذا ؿ
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  عؿة ظذ ؽره متـك زواهلا بؼؾبف.مـ ـره افـ   ؾننر 

ؾقحب أن يؽقن مثؾف أو أؾضؾ مـف، ؾفذا حسد وهق  =يؽره ؾضؾ ذفؽ افشخص ظؾقف : أنْ وافـقع افثاين        

بـ مسعقد وابـ حسًدا ذم احلديث ادتػؼ ظؾقف مـ حديث ا افذي شؿقه افغبطة، وؿد شامه افـبل 

ٓ حسد إٓ دم اثـتقن: رجل أتاه الّؾه الحؽؿة ففو يؼضي هبا ويعؾؿفا، ورجل آتاه »أنف ؿال:   ظؿر

رجل آتاه الّؾه الؼرآن ففو »هذا فػظ ابـ مسعقد، وفػظ ابـ ظؿر:  «الّؾه مآ فسؾطه طؾى هؾؽته دم الحق

ًٓ ففو  رواه افبخاري  ،«يـػق مـه دم الحق آكاء الؾقل والـفاريؼوم به آكاء الؾقل والـفار، ورجل آتاه الّؾه ما

ٓ حسد إٓ دم اثـقن: رجل آتاه الّؾه الؼرآن ففو يتؾوه الؾقل والـفار، »وفػظف:  مـ حديث أيب هريرة

فسؿعه رجل فؼال: يالقتـي أوتقت مثل ما أويت هذا، فعؿؾت فقه مثل ما يعؿل هذا، ورجل آتاه الّؾه مآ 

 .«حق. فؼال رجل: يالقتـي أوتقت مثل ما أويت هذا فعؿؾت فقه مثل ما يعؿل هذاففو هيؾؽه دم ال

حيب مثؾ  إٓ ذم مقضعغ هق افذي شامه أوئلؽ افغبطة، وهق أنْ  ؾفذا احلسد افذي هنك ظـف افـبل          

   يػضؾ ظؾقف. حال افغر ويؽره أنْ 

: مبدأ هذا احلب هق كظره إػ إكعامف ظذ ؿقؾـعؿ اّلّل ظؾقف؟ ي ام أحب أنْ : إًذا مل شؿل حسًدا وإكر ؾنن ؿقؾ         

 يتػضؾ ظؾقف، وفقٓ وجقد ذفؽ افغر مل حيب ذفؽ، ؾؾام ـان مبدأ ذفؽ ـراهتف أنْ  افغر وـراهتف أنْ 

يـعؿ اّلّل ظؾقف مع ظدم افتػاتف  ا مـ أحب أنْ ف ـراهة تتبعفا حمبة، وأمر يتػضؾ ظؾقف افغر ـان حسًدا= ٕنر 

اس هبذا افؼسؿ افثاين، وؿد وهلذا يبتذ ؽافب افـر  اس، ؾفذا فقس ظـده مـ احلسد يشء.أحقال افـر  إػ

يلخذه، وذفؽ فؽراهقة  مر ادحبقب ادطؾقب، ـالمها يطؾب أنْ تسؿك ادـاؾسة، ؾقتـاؾس آثـان ذم إ

يتػضؾ ظؾقف أخر، ـام يؽره ادستبؼان ـؾ مـفام أن يسبؼف أخر، وافتـاؾس فقس مذمقًما  أحدمها أنْ 

 ﮴ ﮳ ﮲ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ مطؾًؼا، بؾ هق حمؿقد ذم اخلر، ؿال تعاػ: 

     ﯁ ﮿﯀ ﮾ ﮽ ﮼ ﮻ ﮺ ﮹ ﮸ ﮷ ﮶ ﮵

عقؿ، ٓ يـاؾس ذم كعقؿ افدكقا افزائؾ، وهذا يـاؾس ذم هذا افـر  ؾلمر ادـاؾس أنْ  .[59 - 55فني: ]ادطف&

ف هنك ظـ احلسد إٓ ؾقؿـ أويت افعؾؿ ؾفق يعؿؾ بف ويعؾؿف، ومـ أويت ؾنكر =  مقاؾؼ حلديث افـبل

 .احال ؾفق يـػؼف

أو أويت مآ ومل يـػؼف ذم ضاظة اهلل ؾفذا ٓ حيسد وٓ يتؿـك  ف،ؿْ ؾ  عَ  ومل يعؿؾ بف ومل يُ ا مـ أويت ظؾاًم ؾلمر          

 .ف فقس ذم خر يرؽب ؾقف، بؾ هق معرض فؾعذابؾنكر  =مثؾ حافف

ؾفذا  =اس بافؽتاب وافسـةومـ ويل وٓية ؾقلتقفا بعؾؿ وظدل، أدى إماكات إػ أهؾفا، وحؽؿ بغ افـر          

ػقس ٓ حتسد مـ هق ذم وافـ   ـذفؽ ادجاهد ذم شبقؾ اهلل.درجتف ظظقؿة، فؽـ هذا ذم جفاد ظظقؿ، 

ـان ادجاهد ذم شبقؾ اهلل أؾضؾ مـ افذي يـػؼ احال، بخالف ادـػؼ  = ؾؾفذا مل يذـره، وإنْ تعب ظظقؿ

ام هلام ظدو اجاهداكف، ؾذفؽ أؾضؾ ؿدر أهنر  ؾننْ  =ذم افعادة ظدو مـ خارج هذيـ فقس هلام ؾننر  =وادعؾؿ

هذه إظامل ٓ حيصؾ مـفا ذم افعادة  ادصع وافصائؿ واحلاج= ٕنر   وـذفؽ مل يذـر افـبلفدرجتفام، 

  خص، ويسقدوكف ما حيصؾ بافتعؾقؿ واإلكػاق.اس افذي يعظؿقن بف افشر مـ كػع افـر 

عادة، وفق واحلسد ذم إصؾ إكام يؼع حا حيصؾ فؾغر مـ افسمدد وافرياشة، وإٓ ؾافعامؾ ٓ حيسد ذم اف        

 == وهلذا ام حيسدان ـثًرً ؾنهنر  =ـان تـعؿف بإـؾ وافؼب وافـؽاح أـثر مـ ؽره، بخالف هذيـ افـقظغ
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فنن الظن  إياكم والظن؛»:  الحسد محرم شرطًا لؼقل الـبل حله احلسد:

وٓ تـاجشوا، وٓحتاسدوا، وٓ  ،أكذب الحديث، وٓ حتسسوا، وٓ جتسسوا

 .(1)«تباغضوا، وٓ تدابروا، وكوكوا طباد اهلل إخواكا

ک ک ژ  حاكف هبا قال تعاىل:وهق مـ صػات القفقد التل ذمفؿ اهلل سب

ک ک  گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ  ڳ  ڱ ڱ 

فؿـ كان حاسدًا ففق  .[1٠9البؼرة: ]& ژ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ

 .متشبف هبؿ، واهلل الؿستعان

ا طؿؾ بؿقجبف صاحبف كان ضالؿً  هذا الحسد إنْ  ؿَّ ثُ :  قال شقخ اإلسالم

ا بالصبر مقرً ا مليتقب وكان الؿحسقد مظؾقمً  معتديا مستحؼا لؾعؼقبة إٓ أنْ 

ک ژ والتؼقى فقصبر طىل أذى الحاسد ويعػق ويصػح طـف كؿا قال تعاىل: 

ک ک ک  گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ  ڳ  ڱ 

 ژڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻڻ ۀ  ۀ ہ ہ ہ ہ

ڈ ڈ ژ وقد ابتظ يقسػ بحسد إخقتف لف حقث قالقا:  [1٠9البؼرة: ]&

فحسدومها  ،[8يقسػ: ]& ژ ژ ژ     ڑ ڑ ک ک ک  ک گ گ گ

ٻ ٻ ٻ پ پ ژ إب لفؿا ولفذا قال يعؼقب لققسػ: طىل تػضقؾ 

فؿ ضؾؿقه إكَّ  ؿَّ ثُ  .[5يقسػ: ]& ژ پ پ ڀڀ  ڀ   ڀ ٺ ٺ ٺ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

يقجد بغ أهؾ افعؾؿ افذيـ هلؿ أتباع مـ احلسد ما ٓ يقجد ؾقؿـ فقس ـذفؽ، وـذفؽ ؾقؿـ فف أتباع 

اس ـؾفؿ حمتاجقن ؼقت إبدان، وافـر اس بؼقت افؼؾقب وهذا يـػعفؿ ببسبب إكػاق مافف، ؾفذا يـػع افـر 

 (.1:)ص فؾعالمة افعثقؿغ ـتاب افعؾؿواكظر ـها .إػ ما يصؾحفؿ مـ هذا وهذا

 .(، ظـ أيب هريرة>988(، ومسؾؿ )9398أخرجف افبخاري ) (1)
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بتؽؾؿفؿ يف قتؾف وإلؼائف يف الجب وبقعف رققؼا لؿـ ذهب بف إىل بالد الؽػر فصار 

 .(1) اهـ... ا لؼقم كػارمؿؾقكً 

 ون وفاسد احلشد:

 الحسد مػاسد كثقرة: دمطؾؿ أن او:  قال العالمة ابـ طثقؿقـ

الذيـ جعؾ اهلل مـفؿ  ،ف تشبف بالقفقد أخبث طباد اهلل وأخس طباد اهلل: أكَّ مـفا

 .الؼردة والخـازير وطبد الطاغقت

ف ٓ يحب إلخقاكف ما يحب فقف دلقالً طىل خبث كػس الحاسد، وأكَّ  : أنَّ ومـفا

ىل شلء: بؾ مـ أحب إلخقاكف ما يحب لـػسف: مل يحسد الـاس ط لـػسف: ٕنَّ 

  يػرح إذا أكعؿ اهلل طؾقف غقره بـعؿة ويؼقل: الؾفؿ آتـل مثؾفا، كؿا قال اهلل تعاىل:

ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہہ ہ   ھ ھ ھھ ژ

 .[32لـساء: ا]  ژے ے ۓ ۓ﮲  ﮳ ﮴ ﮵ ﮶

طتراضًا طىل قدر اهلل طّز وجّؾ وقضائف، وإٓ فؿـ الذي أكعؿ افقف  : أنَّ ومـفا

 وقدره،فنذا كرهت ذلؽ فؼد كرهت قضاء اهلل  :جّؾ طىل هذا الرجؾ؟ اهلل طّز و

كسلل اهلل -ف طىل خطر يف ديـف فنكَّ  :اإلكسان إذا كره قضاء اهلل وقدره ومعؾقم أنَّ 

 .وطال يف تدبقره وتؼديره إرباب جؾَّ  يزاحؿ ربَّ  ف يريد أنْ : ٕكَّ -العافقة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.13/191) جمؿقع افػتاوى (1)
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بت كار الحسد يف ف كؾؿا أكعؿ اهلل طىل طباده كعؿة: التف: أكَّ ومن مػاسد الحسد

كعؿ اهلل طىل العباد ٓ تحصك، وهق رجٌؾ  ، ٕنَّ قؾبف فصار دائؿًا يف حسده ويف غؿ  

 ...ذلؽ الحسد يف قؾبف حتك يحرقف  طىل طبده كعؿة طالهللخبقث كؾؿا أكعؿ ا

ف دائؿًا ف يعرقؾ اإلكسان طىل السعل يف إشقاء الـافعة: ٕكَّ أكَّ  ومن مفاسده:

: كقػ جاء هذا الرجؾ ماٌل؟ كقػ جاءهؿ طؾؿ؟ كقػ جاءه يػؽر ويؽقن يف غؿ  

حسرًا مـطقيًا طىل كػسف، تما أشبف ذلؽ، فتجده دائؿًا م ؟ولد؟ كقػ جاءه زوجة

 .لقس لف هؿ إٓ تتبع كعؿ اهلل طىل العباد واغتؿامف هبا، كسلل اهلل العافقة

ؿا كَّ أكف يـبئ طـ كػس شريرة ضقؼة، ٓ تحب الخقر وإ ومن مفاسد احلسد:

 ...يؽقن كؾ شلء لفا هل كػس أكاكقة تريد أنْ 

ف ربؿا يتدرج باإلكسان إىل أن يصؾ إىل درجة الذي يحسد أكَّ  ومن مفاسده:

فنذا رأى ما يعجبف اكطؾؼ مـ هذه  :ٕن العائـ كػسف شريرة حاسدة حاقدة :الـاس

كقع فاإلكسان إذا حسد وصار فقف  :الـػس الخبقثة مثؾ السفؿ حتك يصقب بالعقـ

ف يترقك بف إمر حتك يؽقن مـ أهؾ العققن الذيـ يمذون الـاس فنكَّ : مـ الحسد

 إنْ  د،العبا ؼؿة بؼدر ما ضرَّ العائـ طؾقف مـ القبال والـ   أنَّ  قـفؿ، وٓ شؽَّ طبل

ضرهؿ بلمقالفؿ فعؾقف مـ ذلؽ إثؿ أو بلبداهنؿ أو بؿجتؿعفؿ، ولفذا ذهب كثقٌر 

ئـ كؾ ما أتؾػ، يعـل إذا طان أحدًا وأتؾػ شقئًا مـ أهؾ العؾؿ إىل تضؿقـ العا

 :مـ اشتفر بذلؽ فؿ قالقا: إنَّ ف يضؿـ، كؿا أكَّ فنكَّ  :مـ مالف أو أوٓده أو غقرهؿ

اس ويضرهؿ ف يمذى الـَّ ٕكَّ  :يتقب، يحبس أتؼاء شره ُيحبس إٓ أنْ  ف يجب أنْ فنكَّ 

 .فقحبس كػًا لشره
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الؿسؾؿقـ: ٕن الحاسد مؽروه طـد  ف يمدي إىل تػرقكَّ أ ومن مفاسد احلسد:

اس مبغض، واإلكسان الطقب الؼؾب الذي يحب إلخقاكف ما يحب لـػسف، الـَّ 

اس، الؽؾ يحبف، ولفذا دائؿًا كؼقل: واهلل فالن هذا صقب ما تجده محبقبًا مـ الـَّ 

 ...يف قؾبف حسد، وفالن رجٌؾ خبقٌث حسقد وحؼقد وما أشبف ذلؽ

أي ٓ يحسد بعضؽؿ  «ٓ حتاسدوا» حقث قال: وهبذا كعرف حؽؿة الـبل 

 .بعضاً 

يتؼدم طىل  ف يحب أنْ ربؿا يجد اإلكسان يف كػسف إكَّ  :قائلفنن قال :  قال

 غقره يف الخقر، ففؾ هذا مـ الحسد؟ 

ذلؽ لقس مـ الحسد: بؾ هذا مـ التـافس يف الخقرات، قال  : أنَّ فالجواب

 نذا أحب اإلكسان أنْ ف :[61لصافات: ا] ژڎ  ڈ ڈ ژ ژاهلل تعاىل: 

يؽره الخقر  لقس مـ الحسد يف شلء الحسد أنْ  ذافف ،يتؼدم طىل غقره يف الخقر

 .(1)اهـ.لغقره

 : لؾحسد طالمات واطؾؿ أنَّ :  قال

فنذا كان إكسان ذا مال،  :الحاسد يحب دائؿًا أن يخػل فضائؾ غقره أنَّ  :مـفا

ح صرق، وشراء كتب يـػؼ مالف يف الخقر مـ صدقات وبـاء مساجد، وإصال

قد إذا تحدث الـاس ُس وغقر ذلؽ فتجد هذا الرجؾ الحَ  ،يققػفا طىل صؾبة العؾؿ

 ن طـده حسدًا: ٕنَّ أا، هذا ٓ شؽ طىل هذا الؿحسـ يسؽت وكلكف مل يسؿع شقئً 

فنذا رأيت الرجؾ إذا تؽؾؿ طـ أهؾ  :الذي يحب الخقر يحب كشر الخقر لؾغقر

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.:3: -33:/3) رشح رياض افصاحلغ(1)
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ل: هذا فقف خقٌر وهذا محسـ، هذا كريؿ، ففذا الخقر بنكصاف وأثـك طؾقفؿ وقا

 الحسد،كسلل اهلل أن يعقذكا وإياكؿ مـ  .يدل طىل صقب قؾبف وسالمتف مـ الحسد

 .(1) اهـ .ومـ مـؽرات إخالق وإطؿال

 –إن شاء اهلل تعاىل  –وبعد هذه الؿؼدمة الؿػقدة  الفسق بني احلاسد ّالعائً:

 :فـؼقل الػرق بقـ الحاسد والعائـحقل الحسد كرجع إىل مقضقطـا وهق 

والعائـ والحاسد يشتركان يف شلء، ويػترقان يف  : ابـ الؼقؿاإلمام قال 

كؾ واحد مـفؿا تتؽقػ كػسف وتتقجف كحق مـ يريد أذاه،  فقشتركان يف أنَّ : شلء

فالعائـ تتؽقػ كػسف طـد مؼابؾة الؿعقـ ومعايـتف، والحاسد يحصؾ لف ذلؽ طـد 

 .احضقره أيًض غقب الؿحسقد و

العائـ قد يصقب مـ ٓ يحسده، مـ مجاد، أو حققان، أو زرع،  ويػترقان يف أنَّ 

فنن  :فف كػَس كان ٓ يؽاد يـػؽ مـ حسد صاحبف، وربؿا أصابت طقـُ  أو مال، وإنْ 

ب وتحديؼ مع تؽقػ كػسف بتؾؽ الؽقػقة تمثر يف تعجّ  رؤيتف لؾشلء رؤيةَ 

 .(2)اهـ.الؿعقـ

: يشتركان يف إثر، ويختؾػان يف القسقؾة،  سامل بـقال الشقخ ططقة و

فالحاسد قد يحسد ما مل يره، ويحسد يف إمر الؿتققع قبؾ وققطف،  :والؿـطؾؼ

ومصدره تحرق الؼؾب واستؽثار الـعؿة طىل الؿحسقد، ويتؿـك زوالفا طـف، أو 

طدم حصقلفا لف، وهق غاية يف حطة الـػس، والعائـ ٓ يعقـ إٓ ما يراه، 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.:3:/3) رشح رياض افصاحلغ (1)

 (.9/389) بدائع افػقائد (9)
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يصاب  الؿقجقد بالػعؾ، ومصدره اكؼداح كظرة العقـ، وقد يعقـ ما يؽره أنْ و

 .(1) اهـ .بلذى مـف، كقلده ومالف

ابـ طبد اإلمام لؽـ الؼقل بلن العائـ ٓ يعقـ إٓ ما يراه، يرده ما ذكره  :قلت

ف قال: رأيت رجال طققكا سؿع بؼرة تحؾب، فلطجبف طـ إصؿعل أكَّ   البر

ون طـفا ففؾؽتا رُّ قَ ل: أيتفـ هذه؟ قالقا: الػالكقة لبؼرة أخرى يُ صقت شخبفا، فؼا

رجالً طائـًا سؿع صقت  وذكر طـف أيضًا: أنَّ  .ى طـفارَّ قَ ى هبا والؿُ رَّ قَ مجقعا الؿُ 

بقل مـ وراء حائط، فؼال: إكف لبـ الشخب، فؼالقا: إكف فالن، ابـؽ! فؼال: 

ٓ يبقل بعدها أبدا، قال فؿا بال  واكؼطاع ضفراه، قالقا: إكف ٓ بلس طؾقف، قال:

 .(2)حتك مات

: ولفذا ٓ يتققػ أذى العائـ طىل الرؤية والؿشاهدة، بؾ  قال ابـ الؼقؿ

 .(3) اهـ .إذا وصػ لف الشلء الغائب طـف وصؾ إلقف أذاه

ومؿا ُذكَِر يف الػرق بقـ الحاسد والعائـ أن كؾ طائـ حاسد، ولقس كؾ 

يؼ ٓ يتؿ يف إصابة اإلكسان كػَسف بالعقـ وهق مقجقد لؽـ هذا التػر، حاسد طائـاً 

 .وكثقر

: ومـ ذلؽ ما حؽاه الغساين قال: كظر سؾقؿان بـ طبد  قال ألقسل

ا، وكان أبق بؽر كبقً  الؿؾؽ يف الؿرآة، فلطجبتف كػسف، فؼال: كان محؿد 

وطبد  ا،ا، ويزيد صبقرً ا، ومعاوية حؾقؿً ا، وطثؿان حققً ا، وكان طؿر فاروقً صديؼً 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ء افبقان (1)  (.33>/>) تؽؿؾة أضقا

 (.1:-3:/10) افتؿفقد (9)

 (.1/331) مدارج افسافؽغ(0)
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ا، وأكا الؿؾؽ الشاب، وأكا الؿؾؽ الشاب، فؿا دار ا، والقلقد جبارً الؿؾؽ سائًس 

 .(1)اهـ.طؾقف الشفر حتك مات

الحسد  الؼقل بلن كؾ طائـ حاسد لقس طىل إصالقف، وذلؽ ٕنَّ وطىل هذا ف

وهذا ٓ يتصقر يف حؼ طؾقف، أو كراهة ما أكعؿ اهلل بف ، طـ الغقر تؿـل زوال الـعؿة

 .واهلل أطؾؿأو يؽره ما أكعؿ اهلل بف طؾقف، يتؿـك زوال كعؿة كػسف،  ان أنْ اإلكس

 والذي يتؾخص يل مؿا تؼدم ومـ غقره يف الػرق بقـ الحاسد والعائـ ما يظ: 

عؿة طىل الؿحسقد، افع لؾحاسد هق تحرق الؼؾب واستؽثار الـ  الدَّ  :أّاًل

العداوة والبغض وقد  افع لؾعائـ هق اإلطجاب وآستحسان وقد يؽقنوالدَّ 

  .كػسف هق الدافع لؾعائـ لإلصابة بالعقـ يؽقن الحسد

ا أمَّ ، ومعترضة طىل قسؿة اهلل ٓ تحب الخقر لغقرهاالحاسد كػسف خبقثة  :ثاىًٔا

فؼد يؽقن رجالً صالحًا صدرت مـف العقـ مـ جفة إطجابف بالشلء دون  :العائن

 .حـقػ مع طامر بـ ربقعة إرادة مـف لزوالف، كؿا سقليت يف قصة سفؾ بـ

الحاسد قد يحسد يف الشلء الؿتققع قبؾ وققطف، بخالف العائـ فال  :ثالجًا

  .يعقـ إٓ الشلء الؿقجقد بالػعؾ، سقاء رآه أم مل يره

، بخالف العائـ وبمس وشؼاء الحاسد ٓ يحسد مـ هق يف تعٍب طظقؿ :زابعًا

 .يصقب بعقـف مـ هذا حالفقد 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.19/98) روح ادعاين(1)
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ًٓ، بخالف العائـ فؼد الحاسد ٓ  :خامسًا يحسد مجادًا أو حققاكًا أو زرطًا أو ما

ٓ يؽاد يـػؽ مـ حسد   ف ابـ الؼقؿف كؿا كبَّ يعقـ هذه إشقاء، طىل أكَّ 

 .صاحبفا

، أو أي يتؿـك زوال كعؿة كػسف-يحسد كػسف  الحاسد ٓ يتصقر مـف أنْ  :سادسًا

أو ولده أو مـ يؽره أن  ، بخالف العائـ فؼد يعقـ كػسف-يؽره كعؿة اهلل طؾقف

 .يصقبف بلذى

الحاسد قد  ، بؿعـك أنَّ الحسد أحقاكاً  قد تؽقن العقـ أثرًا مـ آثار :سابعًا

فقمدي بف ذلؽ إىل إصابة أو يؽرهفا لف، عؿة طـف، يحسد غقره ويتؿـك زوال الـ  

ا أن يصاب الؿحسقد يف كػسف فقؿرض أو يتؾػ، وإمَّ  ا أنْ ذلؽ الغقر بالعقـ، فنمَّ 

  .عؿة التل حسد طؾقفا فتـؼص أو تزولصاب يف تؾؽ الـ  ي

: وطقـ الحاسد يف إغؾب ٓقعة، كعقذ باهلل مـ شرها، وٓ  قال ابـ ططقة

 .أطدمـا اهلل حسدة

 وإذا أراد اهلل ىـشـر فضـيلة  
 
 

  .(1)ظويت أثاح لها لسان حسود  
*** 
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 (.:;19/0) تػسر ابـ ظطقة(1)
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 لعنَيخصٔ٘ ىيب اهلل ٓعقْب ـ علُٔ السالو ـ علٙ أبيائُ ا
 ّأمسِ هله باألخر باألسباب للسالم٘ ميَا 

 ڻ  ڻ ڻ ں ں ڱ ژ: -زاً ظـ يعؼقب ظؾقف افسالمخم-تعاػ  ؿال اهلل

 ﮷﮸﮶  ﮴﮵   ﮳  ﮲  ۓ ےۓ ے ھ ھ ھ ھ ہ ہہ   ہ ۀ ۀ ڻ

     ﯁ ﯀ ﮿ ﮾  ﮽ ﮼ ﮻ ﮺ ﮹

 ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ                

  .[;9 -:9يقشػ]  ژ ۈ ۆ ۆ ۇ

ف إكَّ  - ا طـ يعؼقب طؾقف السالمإخبارً  -: يؼقل تعاىل  ابـ كثقر حافظقال ال

ٓ يدخؾقا كؾفؿ مـ باب  أمر بـقف لؿا جفزهؿ مع أخقفؿ بـقامقـ إىل مصر، أنْ 

، ومحؿد بـ  ف كؿا قال ابـ طباسواحد، ولقدخؾقا مـ أبقاب متػرقة: فنكَّ 

خشل طؾقفؿ ف كعب، ومجاهد، والضحاك، وقتادة، والسدي، وغقر واحد، إكَّ 

 ومـظر وهباء، فخشل طؾقفؿ أنْ  وهقئة حسـة فؿ كاكقا ذوي مجالوذلؽ أكَّ  :العقـ

 .(1) اهـ .اس بعققهنؿ: فنن العقـ حؼ، تستـزل الػارس طـ فرسفيصقبفؿ الـَّ 

بب، وتسبب أمرهؿ يف هذا الؽالم بتعاصل السَّ :  وقال العالمة الشـؼقطل

فؿ أحد طشر ٕكَّ  :اس بالعقـتصقبفؿ الـَّ  أنْ ف يخاف طؾقفؿ ٕكَّ  ;يف ذلؽ بإمر بف

رجال أبـاء رجؾ واحد، وهؿ أهؾ مجال وكؿال وبسطة يف إجسام، فدخقلفؿ 

ػرق والدخقل مـ أبقاب فلمرهؿ بالتَّ  :تصقبفؿ العقـ ٕنَّ  :مـ باب واحد مظـة

كؿا قال غقر واحد مـ طؾؿاء  ;متػرقة تعاصقا لؾسبب يف السالمة مـ إصابة العقـ

ڱ ں ں ڻ ڻ  ڻ ڻ ژ  سؾػ، ومع هذا التسبب فؼد قال اهلل طـف:ال

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.9/980) تػسر ابـ ـثر (1)
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ۀ ۀ ہ   ہہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ےۓ ۓ  ﮲  ﮳   ﮴﮵ ﮶ 

ں  ژ  فاكظر كقػ مجع بقـ التسبب يف ققلف: ژ﮷﮸ ﮹ ﮺ ﮻

﮶ ﮷﮸ ﮹ ﮺  ژ  وبقـ التقكؾ طىل اهلل يف ققلف: ژڻ ڻ  ڻ ڻ

 .(1) اهـ .ژ﮻

يف  باب واحد: ٕنَّ يدخؾقا مجتؿعقـ مـ  : فـفاهؿ أنْ  وقال الشقكاين

يدخؾقا مـ أبقاب متػرقة، ومل يؽتػ  ة إلصابة إطقـ لفؿ، وأمرهؿ أنْ ذلؽ مظـَّ 

فؿ ٕكَّ : ژۀ ۀ ہ   ہژ  ـ ققلف:ط ژں ڻ ڻ  ڻ ڻ ژ  بؼقلف:

، كاكقا قد امتثؾقا الـفل طـ الدخقل مـ باب واحد، لق دخؾقا مـ بابقـ مثاًل 

تصقبفؿ   كقع اجتؿاع، يخشك معف أنْ ف لؿا كان يف الدخقل مـ بابقـ مثاًل ولؽـَّ 

 .(2) اهـ .يدخؾقا مـ أبقاب متػرقة العقـ، أمرهؿ أنْ 

وهذا الؼقل هق ققل أكثر الؿػسريـ، حتك قال الػخر الرازي إشعري:  :قلت

 .(3)أصبؼ طؾقف الؿتؼدمقن مـ الؿػسريـ

أكف خاف أن يغتالقا لؿا ضفر  أحدٍنا: ققلقـ آخريـ:  وذكر ابـ الجقزي

  .ؿ يف أرض مصر مـ التفؿة، قالف وهب ابـ مـبفلف

 .(4)يؾؼقا يقسػ يف خؾقة، قالف إبراهقؿ الـخعل ف أحب أنْ أكَّ  الجاىٕ:

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ء افبقان(1)  (.989-3/981) أضقا

 (.;8/ 0)  افؼدير ؾتح (9)

 (.1:3/;1) تػسر افرازي (0)

 (.8>3/1) زاد ادسر (3)
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 :ف خشل طؾقفؿ العقـيعـل أكَّ -: الؼقل إول أوىل  قال ابـ طادل الحـبظ

ف ٓ امتـاع فقف بحسب العؼؾ والعرف، والؿتؼدمقن مـ الؿػسريـ أصبؼقا ٕكَّ 

 .(1)فقجب الؿصقر إلقفطؾقف، 

 

*** 
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 (.11/183) افؾباب ذم ظؾقم افؽتاب(1)
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 بالعني حسص املصسكني علٙ إصاب٘ الييب
ڱ ڱ ں ں    ڻ ڻ  ڻ ڻ ۀ     ۀ ہ    ژ :قال اهلل تبارك وتعاىل

 .[51الؼؾؿ]  ژہ 

 :  ، ذكرمها ابـ الجقزياختؾػ أهؾ التػسقر يف هذه أية طىل ققلقـ

  .بالعقـ الؽػار قصدوا أن يصقبقا رسقل اهلل  أنَّ  أحدٍنا:

فؿ كاكقا يـظرون إلقف بالعداوة كظرًا شديدًا يؽاد يزلؼف مـ شدتف، أكَّ  الجاىٕ:

 .أي: يؾؼقف إىل إرض

يؼقل الؼائؾ: كظر إيلَّ  ،: وهذا مستعؿٌؾ يف كالم العرب قال ابـ الجقزي

 فالن كظرًا كاد يصرطـل، وأكشدوا:

 و ـيجقارضون إذا اتلقوا يف موظ
 
 

 األقـدام ا يـزيــل نـواظـو ىظـر    
 .أي: يـظر بعضفؿ إىل بعض كظرًا شديدًا بالعداوة، يؽاد يزيؾ إقدام       

اهلل تعاىل قرن هذا  طىل صحتف أنَّ  ويدلُّ  ...: وإىل هذا ذهب الؿحؼؼقن قال

والؼقم كاكقا يؽرهقن ذلؽ  ژڻ ڻ ۀ ژ ظر بسؿاع الؼرآن، وهق ققلف: الـَّ 

وإصابة العقـ إكؿا تؽقن مع  ...غضاءأشد الؽراهة، فقحدون الـظر إلقف بالب

 .(1). اهـمع البغض اإلطجاب وآستحسان ٓ

  .ثؿ كؼؾ هذا الؼقل طـ ابـ قتقبة، والزجاج، وكؼؾف الؼرصبل طـ الؼشقري

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.030/ ;) زاد ادسر (1)



 

 

حرص ادرشكني عذ إصابة النبني بالعني   44 

 .، مـفؿ ابـ طباس ومجاهدمجاطة مـ الؿػسريـ الؼقل إول ققلو

 لقـػذوكؽ ژڻژ  : قال ابـ طباس ومجاهد: ابـ كثقرقال الحافظ 

بلبصارهؿ أي: يعقـقك، بؿعـك: يحسدوكؽ لبغضفؿ إياك لقٓ وقاية اهلل لؽ 

العقـ إصابتفا وتلثقرها حٌؼ  قال: ويف هذه أية دلقؾ طىل أنَّ  .ومحايتف إياك مـفؿ

وجؾ، كؿا وردت بذلؽ إحاديث الؿروية مـ صرق متعددة  بلمر اهلل طز

  اهـ.كثقرة

اإلصابة بالعقـ ٓ تؽقن إٓ مع  مـ أنَّ  بف أصحاب الؼقل الثاين ردَّ  وما :قلت

 .ؽقن مع البغض والؽراهقة غقر صحقحوٓ تآستحسان فؼط 

ظر الذي يمثر يف الؿـظقر قد يؽقن سببف العداوة الـَّ قؾت:  : قال ابـ الؼقؿ

والحسد فقمثر كظره فقف، كؿا تمثر كػسف بالحسد، ويؼقى تلثقر الـػس طـد 

 اَلً بُ فنذا طايـف قُ  :غاب طـ طدوه قد يشغؾ كػسف طـفالعدو إذا  الؿؼابؾة: فننَّ 

مـ  ػس بؽؾقتفا إلقف، فقتلثر بـظره، حتك إنَّ اجتؿعت الفؿة طؾقف، وتقجفت الـَّ 

اس اس مـ يسؼط، ومـفؿ مـ يحؿ، ومـفؿ مـ يحؿؾ إىل بقتف، وقد شاهد الـَّ الـَّ 

 ...مـ ذلؽ كثقراً 

ففق كظر  :اسد شديد العداوةإىل أن قال: فالؽػار كاكقا يـظرون إلقف كظر ح

يؽاد يزلؼف لقٓ حػظ اهلل وطصؿتف، ففذا أشد مـ كظر العائـ، بؾ هق مـ جـس 

 .(1) اهـ.كظر العائـ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.:38ـ9/389) افبدائع (1)
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: أققال الؿػسريـ والؾغقيقـ تدل طىل ما ذكركا وأن قؾت:  وقال الؼرصبل

ك يصاب بالعقـ طداوة حت مرادهؿ بالـظر إلقف قتؾف، وٓ يؿـع كراهة الشلء مـ أنْ 

 ...يفؾؽ

ثؿ قال: وهذا كؾف راجع إىل ما ذكركاه،  ژ ڻژ  ثؿ ذكر أوجف الؼراءة يف

 .(1) اهـ .وأن الؿعـك الجامع: يصقبقكؽ بالعقـ، واهلل أطؾؿ

كؿا  اإلصابة بالعقـ قد تؽقن مع الؽراهقة والبغض، فتبقـ مؿا تؼدم، أنَّ  :قلت

 تؽقن مع آستحسان واإلطجاب.

ومل  – كؿا قالف بعضفؿ -أصقب بالعقـ  الـبل  نَّ أ ٓ يػفؿ مـ هذا تيبُٔ:

 فؿ كادوا يػعؾقن ذلؽ وٓؿا تدل طىل أكَّ ، وهذه أية إكَّ يثبت ذلؽ وٓ دلقؾ طؾقف

 .واهلل أطؾؿ .فؿ فعؾقهدلقؾ طىل أكَّ 

 

*** 
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 (.999/;1) تػسر افؼرضبل (1)
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 قص٘ سَل بً حئف مع عامس بً زبٔع٘
ـْ أَ : الؿقصلأخرج اإلمام مالؽ يف ـِ ِشَفاٍب، َط ـِ اْب ـِ َط ـِ َسْفِؾ ْب بِل ُأَماَمَة ْب

ـَ ُحـَْقٍػ  ـُ َربِقَعَة َسْفَؾ ْب ُف َقاَل: َرَأى َطامُِر ْب َيْغَتِسُؾ، َفَؼاَل: َما   ُحـَْقٍػ، َأكَّ

َٓ ِجْؾَد ُمْخَبَلٍة، َفُؾبَِط َسْفٌؾ، َفُلتَِل َرُسقُل اهلل  ، َفِؼقَؾ: َيا َرُسقَل َرَأْيُت َكاْلَقْقِم َو

ـِ ُحـَْقٍػ؟ َواهلل َما َيْرَفُع َرْأَسُف، َفَؼاَل: َهْؾ لَ  ،اهلل َهْل َتتَِّفُؿوَن َلُه »َؽ فِل َسْفِؾ ْب

ـَ َربِقَعَة، َقاَل: َفَدَطا َرُسقُل اهلل  ؟«َأَحًدا َطامًِرا َفَتَغقََّظ َطَؾْقِف،  َقاُلقا: َكتَِّفُؿ َطامَِر ْب

ْكَت اْغَتِسْل َلهُ »: َوَقاَل  َّٓ َبرَّ َفَغَسَؾ َطامٌِر َوْجَفُف َوَيَدْيِف،  ،«َطاَلَم َيْؼُتُل َأَحُدُكْم َأَخاُه، َأ

َة إَِزاِرِه فِل َقَدٍح، ُثؿَّ ُصبَّ َطَؾْقِف، َفَراَح َومِْرَفَؼْقِف َوُرْكَبَتْقِف، َوَأْصَراَف ِرْجَؾْقِف َوَداِخؾَ 

 .َسْفٌؾ َمَع الـَّاِس َلْقَس بِِف َبْلٌس 

ُف َسِؿَع َأَباهُ وروى مالؽ أيضًا  ـِ ُحـَْقٍػ، َأكَّ ـِ َسْفِؾ ْب ـِ أبِل ُأَماَمَة ْب ِد ْب ـْ ُمَحؿَّ  َط

ارِ   ـُ ُحـَْقٍػ بِاْلَخرَّ  ▲، َفـََزَع ُجبًَّة َكاَكْت َطَؾْقِف،َيُؼقُل: اْغَتَسَؾ أبِل َسْفُؾ ْب

ـُ َربِقَعَة َيـُْظرُ  ـَ اْلِجْؾدِ  .َوَطامُِر ْب َقاَل: َفَؼاَل َلُف  .َقاَل: َوَكاَن َسْفٌؾ َرُجالً َأْبَقَض َحَس

َٓ ِجْؾَد َطْذَراءَ  ـُ َربِقَعَة: َما َرَأْيُت َكاْلَقْقِم َو َواْشَتدَّ  َقاَل: َفُقِطَؽ َسْفٌؾ َمَؽاَكفُ  .َطامُِر ْب

ُف َغْقُر َرائٍِح َمَعَؽ َيا  ? َوْطُؽُف، َفُلتَِل َرُسقُل اهلل َفُلْخبَِر: َأنَّ َسْفالً ُوِطَؽ، َوَأكَّ

ـْ َشْلِن َطامٍِر، َفَؼاَل ? ، َفَلَتاُه َرُسقُل اهللَرُسقَل اهلل
ِذي َكاَن مِ ، َفَلْخَبَرُه َسْفٌؾ بِالَّ

ْل َلهُ  ؟َأَحُدُكْم َأَخاهُ َطاَلَم َيْؼُتُل »:  َرُسقُل اهلل ، َتَوضَّ ْكَت، إِنَّ اْلَعْقَن َحق   ،«َأَّٓ َبرَّ

َل َلُف َطامٌِر، َفَراَح َسْفٌؾ َمَع َرُسقِل اهلل  .(1)َبْلٌس  َلْقَس بِفِ  ? َفَتَقضَّ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(، 8:9:) افؽزىفـسائل ذم(، وا>0>/9) - رواية حيقك افؾقثل -ادقضل أخرجف مافؽ ذم (1)

(، وافطزاين ذم0938) رشح افسـة (، وافبغقي ذم8>;9)رشح ادشؽؾ وافطحاوي ذم

 =(، ـؾفؿ مـ ضريؼ مافؽ، ظـ ابـ صفاب، ظـ أيب أمامة بـ شفؾ بـ حـقػ ؿال: 88:8) افؽبر
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  رأى ظامر بـ ربقعة... ؾذـره.

  يتف، تابعف ـؾ مـ:ورجافف ثؼات، وؿد تقبع مافؽ ظذ روا       

(، وافطحاوي >083) (، وابـ ماجة8:1:) افؽزىشػقان بـ ظققـة، وحديثف ظـد افـسائل ذم -1       

 (.081/>)افؽزى (، وافبقفؼل ذم3>;9)رشح ادشؽؾ ذم

ذم(، وافطزاين 089/>)افؽزى(، وافبقفؼل ذم0/311) يقكس بـ يزيد، وحديثف ظـد احلاـؿ -9       

 (.::88)افؽبر

 ،(99:>1) افرزاق مصـػ ظبدآخر ادطبقعجامعفذم  – ذم رواية ظـف -معؿر بـ راصد  -0       

 (.88:3) افؽبرذم  وافطزاين

 (.999-19/991فؾدارؿطـل ) افعؾؾحيقك بـ شعقد إنصاري، ـام ذم -3       

 (.999-19/991ؾدارؿطـل )ف افعؾؾصعقب بـ أيب محزة، ـام ذم -8       

 (.;>;9) رشح ادشؽؾظؼقؾ بـ خافد، وحديثف ظـد افطحاوي ذم -9       

 همٓء افذيـ تابعقه مـ افثؼات، وتابعف مـ افضعػاء ـؾ مـ:       

 (.9139) وحديثف ظـد ابـ حبان - وؾقف ضعػ -إشحاق بـ حيقك افؽؾبل  -1      

 (.999-19/991)افعؾؾذـره افدارؿطـل ذم - ػ ذم افزهريوهق ضعق -شؾقامن بـ ـثر  -9      

 (.999-19/991) افعؾؾ ذـره افدارؿطـل ذم - وهق ضعقػ -افـعامن بـ راصد  -0       

 (.0/313وحديثف ظـد احلاـؿ ) - تعجقؾ ادـػعةوهق مسوك ـام ذم -اجلراح بـ مـفال  -3      

 .(88:9)افؽبروحديثف ظـد افطزاين ذم - اهق ضعقػ جدً و -معاوية بـ حيقك افصػدي  -8      

 :وخالف هؤالء كن ون        

 (.99>>) افؽزىأخرجفا افـسائل ذم - ذم رواية ظـف -معؿر بـ راصد  -1      

(، 9>;9) رشح ادشؽؾ(، وافطحاوي ذم93391) ابـ أيب ذئب، وحديثف ظـد ابـ أيب صقبة -9        

 (.;:88)افؽبر ذموافطزاين 

 (.3;>18) وحديثف ظـد أمحد -وهق ضعقػ  -أبق أويس ظبد اهلل بـ ظبد اهلل اددين  -0       

 (.88:0)افؽبروحديثف ظـد افطزاين ذم - وهق ضعقػ -إبراهقؿ بـ إشامظقؾ بـ جمؿع  -3       

 ، )ظـ أبقف(.وكف ظـ افزهري، ظـ أيب أمامة بـ شفؾ بـ حـقػوـؾ همٓء ير       

(: وافصحقح ؿقل حيقك 19/999) افعؾؾ ذم ـامؼال ؾاحلديث حديث أيب أمامة  أنر ورجح افدارؿطـل        

 ـها بـ شعقد ومـ تابعف.

  )ظـ أبقف( ؽر حمػقطة. :وظذ هذا ؾزيادة       

بعامغ. وؿال  وؾاة افـبل  : وفد ؿبؾافتفذيبوأبق أمامة ؿال ؾقف افطزاين: فف رؤية. وذم ترمجتف مـ       

ًً  ابـ افسؽـ: وفد ظذ ظفد افـبل   ا، وـذا ؿال افبغقي وابـ حبان. ومل يسؿع مـف صق

:  ـان فف رؤية. ؿال احلاؾظ ابـ حجر وإنْ  ف مل يسؿع مـ افـبل ٕنر  =وظذ هذا ؾحديثف مرشؾ       

ظذ مـ بؾغ شـ افتؿققز، إذ مـ مل يؿقز ٓ ؾفق صحايب، وهق حمؿقل  بل مـ رأى افـر  وأضؾؼ مجاظة أنر 

 =ا مـ هذه احلقثقة، ومـ حقث افرواية رآه ؾقؽقن صحابقً  بل افـر  تصح كسبة افرؤية إفقف، كعؿ يصدق أنر 
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 (.>1/18) اإلصابةـها مـ  ا.يؽقن تابعقً 

يعـقن بذفؽ مـ أمؽـف  اممؼبقفة بآتػاق إٓ ظـد مـ صذ، إكر   ا: ؿقهلؿ: مراشقؾ افصحابةوؿال أجًض        

ا مـ ٓ يؿؽـف ذفؽ، ؾحؽؿ حديثف حؽؿ ؽره مـ ادخرضمغ افذيـ مل يسؿعقا امع، أمر افتحؿؾ وافسر 

 (.9/831)افـؽتـها مـ واهلل أظؾؿ. ،افـبل، 

 . وعمى هذا فالزاجح يف رواية الزهزي هو اإلرساه         

وحديثف ظـد  - وهق ثؼة -ـ أيب أمامة بـ شفؾ بـ حـقػ وؿد تقبع افزهري ظذ ذفؽ، تابعف حمؿد ب       

 رشح ادشؽؾ(، وافطحاوي ذم8:3:)افؽزى (، وافـسائل ذم;0>/9)ادقضلمافؽ ذم

(، وهل افرواية 0/311(، واحلاـؿ )9138) (، وابـ حبان3;88)افؽبر (، وافطزاين ذم8>;9)

 ادذـقرة بعد رواية افزهري هاهـا. 

 :د خقفػ افزهري وأبق أمامة، خافػفام ـؾ مـوؿ     

 .(1;88) افؽبر مسؾؿة بـ خافد إنصاري، وحديثف ظـد افطزاين ذم -1      

 .(9;88) اوظبد اهلل بـ أيب حبقبة، وحديثف ظـد افطزاين أجًض  -9      

ـام ذم -جمفقل  فؽـ مسؾؿة بـ خافد ،ؾروياه ظـ أيب أمامة بـ شفؾ بـ حـقػ ظـ أبقف مقصقٓ       

اجلرح  ـام ذم -ا وذم افسـد إفقف حيقك احلامين ضعقػ، وظبد اهلل بـ أيب حبقبة جمفقل أجًض  - افؾسان

 ،وذم افسـد إفقف يعؼقب بـ محقد ضعقػ، ؾال تؼقى روايتفام ظذ معارضة رواية افزهري - وافتعديؾ

 واهلل أظؾؿ.

(، وافـسائل ذم93393) (، وابـ أيب صقبة18:33) رجف أمحدأخ احلديث فف صاهد ظـ ظامر بـ ربقعة        

 (، وابـ افسـل ذم8>1:(، وأبق يعذ )31>9) رشح ادشؽؾ (، وافطحاوي ذم;9>>) افؽزى

(، مـ ضريؼ ظبد اهلل بـ ظقسك، ظـ أمقة بـ هـد بـ شفؾ بـ حـقػ، ظـ :93) ظؿؾ افققم وافؾقؾة

، وـان أحدكا ؿال: خرجت أنا وشفؾ بـ حـقػ، ؾقجدكا ؽديرً  ظبد اهلل بـ ظامر بـ ربقعة، ظـ أبقف ا

ف ؿد ؾعؾ، كزع جبة ظؾقف ؾدخؾ احاء، ؾـظرت إفقف يراه أحد= ؾاشتس مـل، حتك إذا رأى أنر  يستحل أنْ 

ؾلخزتف  كظرة ؾلظجبـل خؾؼف، ؾلصبتف بعغ، ؾلخذتف ؿعؼعة، ؾدظقتف ؾؾؿ اجبـل، ؾلتقت رشقل اهلل 

ي أكظر إلى بقاض وضح ساقه وهو خيوض الًمء، فلتاه ـا، فلتاه، فرفع طن ساقه، كلك  قم ب»اخلز، ؿال: 

. ؾؼام، ؾؼال رشقل ؿؿ. ثؿ ؿال: «الؾفم أذهب حرها، وبردها، ووصبفا»فضرب طؾى صدره، فؼال: 

 . «إذا رأى أحدكم من كػسه أو ماله أو أخقه ما يعجبه فؾقدع بالبركة فنن العقن حق»: اهلل 

ـان شؿع مـف. وؿال ابـ  وأمقة بـ هـد هذا مل يقثؼف ؽر ابـ حبان، وؿال: يروي ظـ ظبد اهلل بـ ظامر إنْ         

: وؿع هذا احلديث ذم مسـد ظامر بـ ربقعة، وهق بؿسـد  ؿال احلاؾظ ابـ حجر معغ: ٓ أظرؾف.

إحتاف (، و9/838) أضراف ادسـدمـ .ـها شفؾ أصبف، وؾقف زيادة وخمافػة فألحاديث افسابؼة.

 (.0>/9) ادفرة

ف ٓ يبعد تصحقح ضريؼ أيب أمامة ا ٕصؾ افؼصة، ظذ أنر : ادخرج خمتؾػ، ؾال بلس بجعؾف صاهدً ؿؾت       

أبا أمامة ابـ شفؾ بـ حـقػ شؿعف مـ أبقف،  ف حمؿقل ظذ أنر = ٕنر -ـام ؿافف ـثر مـ أهؾ افعؾؿ  -بذاهتا 

  .وهق صاحب افؼصة، واهلل أظؾؿ
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 شزح احلديث:

قال الزرقاين: بػتح الؿعجؿة  (اغتسؾ أبل سفؾ بـ حـقػ بالخّرارققلف: )

والراء إوىل الشديدة، مقضع قرب الجحػة، قالف ابـ إثقر وغقره، وقال ابـ 

حتى إذا » :يف بعض صرق الحديث ويميد إول أنَّ  .طبد البر: مقضع بالؿديـة

 .(1) اهـ .«حػةار من الجكان بشعب الخرَّ 

: الؿخبلة  قال ابـ طبد البر (ما رأيت كالققم وٓ جؾد مخبلةققلف: )

رة الؿؽـقكة التل ٓ تراها مفؿقز، مـ خبلت الشَّ  لء إذا سترتف، وهل الؿخدَّ

لجارية جؾد سفؾ كجؾد ا العققن، وٓ تبرز لؾشؿس فتغقرها، يؼقل: إنَّ 

 .(2) اهـ .الؿخدرة، إطجابًا بحسـف

: ما رأيت يقمًا كفذا الققم، وٓ جؾد مخبلة كفذا الجؾد،  وقال الؼاري

 .(3) اهـ .اقال: وهق أقرب ملخذا، وأبعد تؽؾػً 

: لبط: صرع وسؼط، تؼقل مـف: لبط  قال ابـ طبد البر (فؾبط سفؾققلف: )

: وطؽ، قال إصؿعل: يؼال: لبط بف يؾبط لبطًا ففق مؾبقط، وقال ابـ وهب: لبط

 .(4) اهـ .ولبج بف إذا سؼط إىل إرض مـ خبؾ أو سؽر أو إطقاء أو غقر ذلؽ

فؿ قال الزرقاين: وكلكَّ  (هؾ تتفؿقن لف أحدًا قالقا: كتفؿ طامر بـ ربقعةققلف: )

إىل سفؾ لتثبت الخبر مـف، كؿا قال يف الحديث  لؿا قالقا ذلؽ، ذهب 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.>01/ 3)  رشح ادقضل(1)

 (.908/ 9) افتؿفقد (9)

 (.;09/ ;) مرؿاة ادػاتقح(0)

 (.908/ 9) افتؿفقد (3)
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ف قال ، ومل يذكر يف الطريؼ السابؼة أكَّ (فلخبره سفؾ ه رسقل اهلل فلتا) :السابؼ

 .(1) اهـ .فػل كؾ مـ الطريؼقـ اختصار «لخإ ...هل تتفؿون»لفؿ: 

 . ومؼصقده بالطريؼ السابؼة صريؼ محؿد بـ أبل أمامة :قلت
  فائدٗ:

كان  طىل مشروطقة آهتام: فننْ  «من تتفؿون»: استدل بعضفؿ بؼقلف 

ر الؿريض مـ الذي أصابف بالعقـ مـ خالل تذكره لؿققػ، أو بف أن يتذكَّ  الؿراد

حادثة، أو َيْسَؿُع، أو ُيـَْؼُؾ لف َوْصٌػ ققؾ فقف مـ غقر دطاء لف بالبركة، أو يرى رؤيا 

ف طىل العائـ بتعبقر شخص خبقر بالتعبقر، وما إىل ذلؽ مـ الؼرائـ، فال بلس تدلُ 

الؿريض يخطر طىل بالف  ا الؼقل بلنَّ لرققة، وأمَّ ا بحال ابذلؽ، ولقس ذلؽ مؼقدً 

أثـاء الرققة الشخص الذي أصابف بالعقـ، أو يحس بضقؼ وتؽدر مـ بعض 

  إشخاص أثـاء الرققة، وذلؽ هق العائـ: ففذا مؿا ٓ دلقؾ طؾقف، واهلل أطؾؿ.

طـ مدى صحة تخقؾ الؿريض لؾعائـ مـ   وقد سئؾ العالمة ابـ باز

 يخقؾ لؾؿريض مـ أصابف بالعقـ؟ أو صؾب الراقل مـ الؼريـ أنْ  جراء الؼراءة،

: تخقؾ الؿريض لؾعائـ أثـاء الؼراءة طؾقف، وأمر الؼارئ لف بذلؽ هق فلجاب

ف استعاكة بالشقاصقـ، ففل التل تتخقؾ لف يف صقرة طؿؾ شقطاين ٓ يجقز: ٕكَّ 

ف يسبب ـ، وٕكَّ ف استعاكة بالشقاصقاإلكسل الذي أصابف، وهذا طؿؾ محرم: ٕكَّ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.3/091) رشح ادقضل(1)
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اس، فقدخؾ يف ققلف اس، ويسبب كشر الخقف والرطب بقـ الـَّ العداوة بقـ الـَّ 

 .(1)اهـ .[6الجـ: ] ژڎ ڈ    ڈ ژ ژ   ڑ ڑ    ک ک  ک ک ژ  تعاىل:

كتققلف: ) إذا رأى أحدكم من »يف رواية سػقان بـ طققـة، ومعؿر:  (أٓ برَّ

بريؽ هؽذا بصقغة إمر، وسقليت الؽالم طىل التَّ  .(2)«أخقه ما يعجبه فؾقدع بالبركة

  .وحؽؿف يف مقضعف إن شاء اهلل تعاىل

(، ويف رواية سػقان تقضل لفيف رواية محؿد بـ أبل أمامة: ) (اغتسؾ لفققلف: )

إلى  فه ويديهثم أمره أن يتوضل فقغسل وج»: (3)طـ الزهري طـد الطحاوي

، «الؿرفؼقن والركبتقن وداخؾة إزاره فلمره أن يصب طؾقه ويؽػئ اإلكاء من خؾػه

، «وغسل صدره»، «وضاهر كػقه»ويف رواية معؿر طـ الزهري مـ الزيادة: 

شاء اهلل  وسقليت الؽالم طىل غسؾ العائـ وحؽؿف إنْ  ،«وأمره فحسا مـه حسوات»

 .تعاىل

داخؾة : وقال ابـ وهب يف ققلف: ) قال ابـ طبد البر (وداخؾة إزارهققلف: )

(: هق الحؼق يجعؾ مـ تحت اإلزار يف حؼقه، وهق صرف اإلزار الذي إزاره

تعطػف إىل يؿقـؽ، ثؿ تشد طؾقف إزرة، قال: وهذا ققل مالؽ، وفسره ابـ حبقب 

هق الطرف الؿتديل، الذي يضعف الؿمتزر  بـحق ذلؽ أيضا، قال: داخؾة اإلزار

ًٓ طىل حؼقه إيؿـ، وقال إخػش: داخؾة إزاره الجاكب إيسر مـ اإلزار،  أو

اخؾ الذي الذي تعطػف إىل يؿقـؽ ثؿ تشد اإلزار، وقال أبق طبقد: صرف إزاره الدَّ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.3>/1)افثاكقة  ادجؿقظةؾتاوى افؾجـة افدائؿة(1)

 (.99:>1(، وظبدافرزاق )8:1:) افؽزىظـد افـسائل ذم  (9)

 (.3>;9برؿؿ ) (0)
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اكبف ؿا يبدأ بجالؿمتزر إكَّ  اكب إيؿـ مـ الرجؾ: ٕنَّ يظ جسده، وهق يظ الجَ 

 .إيؿـ، فذلؽ الطرف يباشر جسده ففق الذي يغسؾ

قال أبق طؿر: اإلزار هق الؿئزر طـدكا، فؿا التصؼ مـف بخصره وسرتف ففق 

  .(1) اهـ. داخؾة إزاره

  :وهذا الحديث أصؾ يف كقػقة اغتسال العائـ وفقف فقائد أخرى

مل  ف قرة، ٕكَّ ظر إىل الؿغتسؾ ما مل تؽـ طإباحة الـَّ  :: وفقف قال الزرقاين

يؼؾ لعامر: مل كظرت إلقف؟ إكؿا ٓمف طىل ترك التبريؽ، قال ابـ طبد البر: وقد 

وأن مـ  .ٓ يـظر اإلكسان إىل الؿغتسؾ خقف أن يرى طقرتف يستحب العؾؿاء أنْ 

الطبع البشري اإلطجاب بالشلء الحسـ، والحسد طؾقف، وهذا ٓ يؿؾؽف الؿرء 

 ر طؾقف، بؾ طىل ترك التبريؽ الذي يف وسعف، وأنَّ مـ كػسف، فؾذا مل يعاتب طام

 .(2)العقـ قد تؼتؾ

: ويف الحديث أن العائـ إذا طرف يؼضك طؾقف بآغتسال،  وقال أيضاً 

ف مـ الـشرة الـافعة، وأن العقـ تؽقن مع اإلطجاب بغقر حسد، ولق مـ وأكَّ 

ر إىل الدطاء الذي يعجبف الشلء يباد الرجؾ الؿحب، ومـ الرجؾ الصالح، وأنَّ 

 الؿاء الؿستعؿؾ صاهر، وأنَّ  ـف، وأنَّ لؿـ أطجبف بالبركة، ويؽقن ذلؽ رققة مِ 

 .(3)اإلصابة بالعقـ قد تؼتؾ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.:90-9/909) افتؿفقد (1)

 (.3/093) رشح ادقضل(9)

 (.3/099) رشح ادقضل (0)
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سفالً دخؾ ماء  : ولقس يف هذا الحديث ما يدل طىل أنَّ  وقال الباجل

ف لؾغسؾ، ولعؾف كان يغتسؾ بؿا يغترفف بقديف ويصبف طؾقف، وٓ فقف ما يدل طىل أكَّ 

، مع بؼاء إزاره هِ حسـ جؾده يظفر بؽشػ معظؿ جسدِ  تسؾ بغقر إزار: ٕنَّ اغ

 .(1)طؾقف، واهلل أطؾؿ

: ويف حديث سفؾ مـ الػؼف أبقاب، فؿـفا جبر العائـ طىل  وقال الؼرصبل

أحضر لؾحاكؿ، وكشػ  فؿ بلمرٍ مـ اتُّ  ٓ يجبر، وأنَّ  :القضقء الؿذكقر، وققؾ

الدطاء  ، وأنَّ «طالم يؼتل أحدكم أخاه»: ؼقلف العقـ قد تؼتؾ، ل طـ أمره، وأنَّ 

 .(2)بالبركة يذهب أثر العقـ بنذن اهلل تعاىل

ؿا تؽقن مع اإلطجاب، وربؿا مع العقـ إكَّ  : وفقف أنَّ  وقال ابـ طبد البر

هذا لقس مـ باب الصالح  الرجؾ الصالح قد يؽقن طائـًا، وأنَّ  أنَّ  :الحسد، وفقف

 .(3)والػسؼ

تلكقب  طىل أنَّ  طىل طامر بـ ربقعة دلقٌؾ  ويف تغقظ رسقل اهلل وقال أيضًا: 

اس كؾفؿ يجرون تحت كان الـَّ  كؾ مـ كان مـف أو بسببف سقء وتقبقخف مباح، وإنْ 

 .(4)كان الؿؼتقل يؿقت بلجؾف ؾ يؼتؾ، وإنْ الؼاتِ  الؼدر، أٓ ترى أنَّ 

*** 

  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.:98/ :) رشح ادقضل (1)

 (.;8/89) ادػفؿ(9)

 (.3:->10/9) افتؿفقد (0)

 (. 933 ->9/90) افتؿفقد (3)
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 دعاء بالربك٘ال
، بريكالتَّ  -قبؾ وققطفا وبعد الرؤية  -مـ إسباب التل يدفع اهلل هبا العقـ 

بب ، وهذا السَّ رى ما يعجبف لذلؽ الؿرئل بالبركةي الذيخص يدطق الشَّ  وهق: أنْ 

 ا كؾؿا رأى ما يعجبف ويستحسـف أنْ يؽقن مـ قبؾ العائـ كػسف، فقحرص دائؿً 

 :ـا بالعقخص طائـًا، أومعروفً ك ولق مل يؽـ الشَّ يدطَق لذلؽ الؿرئل بالبركة، حتَّ 

إذا رأى أحدكم ما يعجبه »: ف يدطق بالبركة إذا رأى ما يعجبف لعؿقم ققلف فنكَّ 

 .«فؾقدع بالبركة

 حله التربٓم:

أٓ »لعامر بـ ربقعة:  ققل الـبل  تؼدم يف حديث سفؾ بـ حـقػ

فؾقدع »ويف رواية:  ،«ذا رأى أحدكم ما يعجبه فؾقبركإ»ويف رواية:  ،«بركت

ف لؾقجقب إٓ أن يصرفف صارف، وٓ أمر، وإصؾ يف إمر أكَّ وهذا  ،«بالبركة

 .صارف لفذا إمر فقؿا كعؾؿ، واهلل أطؾؿ

 دلقؾ طىل أنَّ  «أٓ بركت» :: ويف ققل رسقل اهلل  قال ابـ طبد البر

ؿا تعدو إذا مل يبرك، فقاجب طىل فا إكَّ العائـ، وأكَّ العقـ ٓ تضر وٓ تعدو إذا برك 

ف إذا دطا بالبركة صرف الؿحذور ٓ محالة، يبرك: فنكَّ  أنْ  كؾ مـ أطجبف شلءٌ 

 .(1) اهـ .واهلل أطؾؿ

ف إذا دطا يبرك: فنكَّ  : واجب طىل كؾ مسؾؿ أطجبف شئ أنْ  وقال الؼرصبل

أٓ »قف السالم لعامر: بالبركة صرف الؿحذور ٓ محالة، أٓ ترى ققلف طؾ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.931-9/933) افتؿفقد (1)
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فا إكؿا تعدو إذا العقـ ٓ تضر وٓ تعدو إذا برك العائـ، وأكَّ  طىل أنَّ  فدلَّ  :«بركت

 .(1) اهـ .مل يبرك

 صٔػ٘ التربٓم:

 ،وكحق هذا (الؾفم بارك فقه) :: والتبريؽ ققل الؼائؾ قال ابـ طبد البر

الؾفم بارك  ،الؼقنتبارك اهلل أحسن الخ)يؼقل:  التبريؽ أنْ  إنَّ  :وقد ققؾ

 .(2)اهـ.(فقه

تبارك اهلل أحسن ا آقتصار طىل ققلف: )بقـفؿا، وأمَّ  يجؿعَ  ٓ بلس أنْ  :قلت

ف ٓ يؽػل: ٕن الؿطؾقب هق الدطاء بالبركة لؾشلء الذي فالذي يظفر أكَّ  :(الخالؼقن

 ـفٕكف هق الذي يتعدى والؿػعقل م :(كَ ارَ بَ )يخاف طؾقف العقـ، وذلؽ يؽقن بالػعؾ 

 (تبارك)ا الػعؾ وأمَّ  .[31مريؿ: ]ژگ گ گ گ ڳژقال تعاىل:  (مبارك)

 .ففق ٓزم مختص باهلل ٓ يطؾؼ طىل غقره كظقر: تعاىل وتعاضؿ وتؼدس

ف جعؾ غقره : ومثؾ هذه إلػاظ لقس معـاها أكَّ  قال العالَّمة ابـ الؼقؿ

ؿا معـاها يف وإكَّ  ،جفا ٓ يحتؿؾف الؾػظ بقا هذا مؿَّ ا وٓ طظقؿً ا وٓ قدوًس طالقً 

يؽقن  فؽذلؽ تبارك ٓ يصح أنْ  ،كػس مـ كسبت إلقف ففق الؿتعايل الؿتؼدس

 ،هذا ٓزم وهذا متعد ،ا ومعـكوأيـ أحدمها مـ أخر لػظً  ،معـاها بارك يف غقره

مـ فسر تبارك بؿعـك ألؼك البركة وبارك يف غقره مل يصب  فعؾؿت أنَّ 

 .(3)اهـ.معـاها

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.:99/>) تػسر افؼرضبل(1)

 (.3:->10/9) افتؿفقد (9)

 (.319-9/311) بدائع افػقائد (0)
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 للنعني اغتسال العائً
آغتسال مـ ِقَبِؾ  -بعد وققطفا  -مـ إسباب التل يدفع اهلل هبا العقـ 

- فُ تَ الَ َس غُ  سده كؿا سقليت يف كقػقتف، ثؿ يعطلالعائـ: يغسؾ مقاضع معقـة مـ ج

لؾؿعقـ فقغتسؾ بف الؿعقـ، وهذا مـ  - وهق الؿاء الذي غسؾ بف إطضاء

رف ؿا يؽقن إذا طُ لعقـ، وآغتسال إكَّ إسباب التل جعؾ اهلل فقفا الشػاء مـ ا

ا إذا مل يعرف ففـاك صريؼة أخرى وهل الرققة الشرطقة وسقليت البحث العائـ، أمَّ 

 .فقفا

 ؿا يسترقل مـ العقـ إذا مل يعرف العائـ،: قال طؾؿاؤكا: إكَّ  الؼرصبل قال

 ، أمامةطىل حديث أبل  بالقضقء ف يممرُ فنكَّ  :ا إذا طرف الذي أصابف بعقـفوأمَّ 

 .(1) اهـ .واهلل أطؾؿ

ا إذا وأمَّ  ،ؿا يسترقك مـ العقـ إذا مل يعرف العائـ: وإكَّ  وقال ابـ طبدالبر

بالقضقء طىل حسب ما يليت ذكره وشرحف  ف يممرُ فنكَّ  :طرف الذي أصابف بعقـف

الرقك مؿا يستشػك بف  فننَّ  :مل يعرف العائـ استرقل حقـئٍذ لؾؿعقـ فننْ  ...وبقاكف

اس مـ ذلؽ مـ صحبف القؼقـ، وما تقفقؼل إٓ العقـ وغقرها وأسعد الـَّ مـ 

 .(2)اهـ.باهلل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.;99/ >) تػسر افؼرضبل (1)

 (.>9/99) افتؿفقد (9)
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 حله اغتسال العائً للنعني:

،  :تعاىل  قال اإلمام مسؾؿ اِرمِلُّ ـِ الدَّ ْحَؿ ـُ َطْبِد الرَّ َثـَا َطْبُد اهلل ْب َوَحدَّ

ـُ ِخَراٍش، َقاَل َطبْ  اِطِر، َوَأْحَؿُد ْب ـُ الشَّ اُج ْب َخَراِن: َوَحجَّ ْٔ ُد اهلل: َأْخَبَرَكا، وَقاَل ا

ـِ  ـِ اْب ـْ َأبِقِف، َط ـِ َصاُوٍس، َط ـِ اْب َثـَا ُوَهْقٌب، َط ـُ إِْبَراِهقَؿ، َقاَل: َحدَّ َثـَا ُمْسؾُِؿ ْب َحدَّ

ـِ الـَّبِل   َطبَّاسٍ  ،»َقاَل:  ، َط َساَبَق اْلَؼَدَر َسَبَؼْتُه  َوَلْو َكاَن َشْيءٌ  اْلَعْقُن َحق 

 .(1)«اْلَعْقُن، َوإَِذا اْسُتْغِسْؾُتْم َفاْغِسُؾوا

ـِ  تعاىل:  وقال اإلمام أبق داود َثـَا َجِريٌر، َط ـُ َأبِل َشْقَبَة، َحدَّ َثـَا ُطْثَؿاُن ْب َحدَّ

ـْ َطائَِشةَ  َْسَقِد، َط ْٕ ـِ ا ـْ إِْبَراِهقَؿ، َط َْطَؿِش، َط ْٕ َكاَن ُيْمَمُر اْلَعائُِن » ، َقاَلْت: ا

لُ  ُه اْلَؿِعقُن  َفَقَتَوضَّ ـْ   .(2)«ُثمَّ َيْغَتِسُل ِم

: هذا حديث صحقح طىل شرط تعاىل  قال العالمة القادطل

 .(3)اهـ.الشقخقـ

القضقء : وقد اختؾػ العؾؿاء يف العائـ، هؾ يجبر طىل  قال الؿازري

وإذا استغسؾتم »يف رواية مسؾؿ هذه:  لؾؿعقـ أم ٓ؟ واحتج مـ أوجبف بؼقلف 

 .ف أمره بالقضقء، وإمر لؾقجقبالتل ذكركاها أكَّ  الؿقصلوبرواية «فاغسؾوا

قال: والصحقح طـدي القجقب، ويبعد الخالف فقف إذا خشل طىل الؿعقـ 

رع أخبر بف كان وضقء العائـ مؿا جرت العادة بالبرء بف، أو كان الشَّ الفالك، و

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.;;91أخرجف مسؾؿ ) (1)

 (.081/>) افؽزى(، ومـ ضريؼف افبقفؼل ذم3;;0أخرجف أبق داود ) (9)

 (.:3/83) اجلامع افصحقح (0)
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ف يصقر مـ باب مـ تعقـ فنكَّ  :خبرًا طامًا، ومل يؽـ زوال الفالك إٓ بقضقء العائـ

ف يجبر طىل بذل الطعام طؾقف إحقاء كػس مشرفة طىل الفالك، وقد تؼرر أكَّ 

 .(1) اهـ .فقف لؾؿضطر، ففذا أوىل، وهبذا التؼرير يرتػع الخالف

العائـ يممر بآغتسال لؾذي طاكف، ويجبر  : وفقف أنَّ  وقال ابـ طبد البر

يؿـع  إمر حؼقؼتف القجقب، وٓ يـبغل ٕحد أنْ  أباه: ٕنَّ  طـدي طىل ذلؽ إنَّ 

أخاه ما يـتػع بف أخقه، وٓ يضره هق، ٓسقؿا إذا كان بسببف، وكان الجاين طؾقف، 

 .(2) اهـ .سؾ طـدي، واهلل أطؾؿفقاجب طىل العائـ الغ

هذا خطاب لؿـ يتفؿ  «وإذا استغسؾتم فاغسؾوا»: ققلف:  وقال الؼرصبل

فقجب طؾقف ذلؽ، ويؼضك طؾقف بف إذا صؾب مـف ذلؽ، ٓ سقؿا إذا  :ف طائـبلكَّ 

اه يف بعض صرق حديث خقػ طىل الؿعقـ الفالك، وهذا الغسؾ هق الذي سؿَّ 

 .(3) ـاه .بالقضقء   سفؾ بـ حـقػ

: واختؾػ الؿتلخرون: هؾ يؼضك طىل العائـ  وقال ابـ الؿؾؼـ

أن يغتسؾ   أمر طامر بـ ربقعة ف بالقضقء، أم ٓ؟ والصقاب: كعؿ: ٕكَّ 

 .(4) اهـ .لسفؾ، فاغتسؾ

فقجب طىل  :: وقال الؿاوردي تبعًا لجؿاطة لؾقجقب وقال ألقسل

ف وٕكَّ  :ف الذي يؼتضقف ضاهر إمركَّ يغسؾ ثؿ يعطك الغسالة لؾؿعقـ: ٕ العائـ أنْ 

 .(1) اهـ .قد جرب ذلؽ، وطؾؿ البرء، فػقف تخؾقص مـ الفالك كنصعام الؿضطر

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.8>0-3>13/0فؾـقوي ) رشح مسؾؿ(1)

 (.9/931) افتؿفقد (9)

 (.8/899) ادػفؿ (0)

  (.1>3/:9) افتقضقح فؼح اجلامع افصحقح (3)
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 كٔفٔ٘ غسل العائً:

: وأحسـ شلء يف تػسقر آغتسال لؾؿعقـ ما وصػف  قال ابـ طبد البر

 .(2) اهـ .الزهري، وهق راوي الحديث

مـ صريؼ ابـ  بنسـاد صحقح لؽبرىا أثر الزهري أخرجف البقفؼل يف :قلت

الغسؾ الذي أدركـا طؾؿاءكا طـ ابـ شفاب قال:  ،طـ يقكس بـ يزيد ،وهب

ا يصػقكف، أن يمتك الرجؾ الذي يعقـ صاحبف بالؼدح فقف الؿاء، فُقؿَسؽ لف مرفقطً 

الذي يعقـ صاحبف يده القؿـك يف الؿاء، فقصب طىل وجفف  مـ إرض، فقدخَؾ 

ح، ثؿ يدخؾ يده فقؿضؿض، ثؿ يؿجف، ثؿ يدخؾ يده صبة واحدة يف الؼد

القسرى، فقغترف مـ الؿاء، فقصبف يف الؿاء، فقغسؾ يده القؿـك إىل الؿرفؼ بقده 

ا يف الؿاء صبة واحدة يف سرى، صبة واحدة يف الؼدح، ثؿ يدخؾ يديف مجقعً القُ 

رى، يؿجف يف الؼدح، ثؿ يدخؾ يده القس ؿَّ يدخؾ يده فقؿضؿض، ثُ  ؿَّ الؼدح، ثُ 

فقغترف مـ الؿاء، فقصبف طىل ضفر كػف القؿـك، صبة واحدة يف الؼدح، ثؿ يدخؾ 

يده القسرى، فقصب طىل مرفؼ يده القؿـك، صبة واحدة يف الؼدح، وهق ثاين يده 

يػعؾ ذلؽ يف ضفر قدمف  ؿَّ يػعؾ مثؾ ذلؽ يف مرفؼ يده القسرى، ثُ  ؿَّ إىل طـؼف، ثُ 

ؽ، ثؿ يدخؾ يده القسرى، فقصب طىل القؿـك مـ طـد إصابع، والقسرى كذل

ركبتف القؿـك، ثؿ يػعؾ بالقسرى مثؾ ذلؽ، ثؿ يغؿس داخؾة إزاره القؿـك يف 

الؿاء، ثؿ يؼقم الذي يف يده الؼدح بالؼدح، فقصبف طىل رأس الؿعققن مـ ورائف، 

 .ثؿ يؽػل الؼدح طىل وجف إرض مـ ورائف

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.98/;) روح ادعاين (1)

 (.939-9/931) افتؿفقد(9)
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يمتك الرجؾ فؼال: : ورواه بـ أبل ذئب، طـ الزهري،  قال البقفؼل

يغسؾ وجفف  ؿَّ ، ثُ جف يف الؼدِح العائـ بؼدح، فقدخؾ كػف فقف، فقتؿضؿض، ثؿ يؿُ 

ك، ؿـَ يدخؾ يده القُ  ؿَّ سرى، فقصب طىل كػف القؿـك، ثُ يف الؼدح، ثؿ يدخؾ يده القُ 

يدخؾ يده القسرى، فقصب طىل مرفؼف القؿـك، ثؿ  ؿَّ ف القسرى، ثُ فقصب طىل كػ  

طىل مرفؼف القسرى، ثؿ يدخؾ يده القسرى، فقصب طىل  يدخؾ القؿـك، فقصب

يدخؾ يده  ؿَّ ف القسرى، ثُ قدمف القؿـك، ثؿ يدخؾ يده القؿـك، فقصب طىل قدمِ 

القسرى، فقصب طىل ركبتف القؿـك، ثؿ يدخؾ يده القؿـك، فقصب طىل ركبتف 

ره، يغسؾ داخؾة إزا ؿَّ القؿـك، ثؿ يدخؾ يده القؿـك، فقصب طىل ركبتف القسرى، ثُ 

يصب طىل رأس الرجؾ الذي أصقب بالعقـ مـ  ؿَّ وٓ يقضع الؼدح بإرض، ثُ 

 .خؾػف، صبة واحدة

ثؿ يعطل : ورواه يحقك بـ سعقد، طـ الزهري، وزاد فقف:  قال البقفؼل

يف إرض، فقحسق مـف،  فُ يضعَ  ذلؽ الرجؾ الذي أصابف الؼدح، قبؾ أنْ 

رأسف، ثؿ يؽػكء الؼدح طىل يصب طىل  ؿَّ ويتؿضؿض، ويفريؼ طىل وجفف، ثُ 

 .(1)اهـ .ضفره

 فائدٗ: 

: هذه الؽقػقة ٓ يـتػع هبا مـ أكؽرها، وٓ مـ سخر مـفا،  بـ الؼقؿاقال 

ا غقر معتؼد، وإذا كان يف الطبقعة خقاص ٓ وٓ مـ شؽ فقفا، أو فعؾفا مجربً 

، يعرف إصباء طؾؾفا، بؾ هل طـدهؿ خارجة طـ الؼقاس، وإكؿا تػعؾ بالخاصقة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.089/>) شــ افبقفؼل(1)
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فؿا الذي تـؽر جفؾتفؿ مـ الخقاص الشرطقة، هذا مع أن يف الؿعالجة 

ففذا ترياق سؿ الحقة يمخذ مـ  :بآغتسال مـاسبة ٓ تلباها العؼقل الصحقحة

لحؿفا، وهذا طالج الـػس الغضبقة، تقضع القد طىل بدن الغضبان فقسؽـ، 

إصػاء لتؾؽ فؽلن أثر تؾؽ العقـ كشعؾة كار وقعت طىل جسد، فػل آغتسال 

الشعؾة، ثؿ لؿا كاكت هذه الؽقػقة الخبقثة تظفر يف الؿقاضع الرققؼة مـ الجسد: 

لشدة الـػقذ فقفا، وٓ شلء أرق مـ الؿغابـ: فؽان يف غسؾفا إبطال لعؿؾفا، وٓ 

ا وصقل أثر ا، وفقف أيًض لألرواح الشقطاكقة يف تؾؽ الؿقاضع اختصاًص  سقؿا أنَّ 

ا، فتـطػئ تؾؽ الـار التل لؿقاضع، وأسرطفا كػاذً الغسؾ إىل الؼؾب مـ أرق ا

 .(1) اهـ .أثارهتا العقـ هبذا الؿاء

: قال الؿازري: هذا الؿعـك مؿا ٓ يؿؽـ تعؾقؾف،  قال الحافظ ابـ حجرو

وقال ابـ العربل:  .ومعرفة وجفف مـ جفة العؼؾ، فال يرد لؽقكف ٓ يعؼؾ معـاه

 ورسقلف أطؾؿ، وقد طضدتف التجربة، تققػ فقف متشرع، قؾـا لف: قؾ: اهلل إنْ 

وصدقتف الؿعايـة، أو متػؾسػ، فالرد طؾقف أضفر: ٕن طـده أن إدوية تػعؾ 

 .(2) اهـ .بؼقاها، وقد تػعؾ بؿعـك ٓ يدرك، ويسؿقن ما هذا سبقؾف الخقاص

وقد اطترض طىل ذلؽ إصباء، واطتؼدوه مـ أكاذيب :  وقال ابـ العربل

الؽقن والػساد يجري طىل  جقن بؿا سطروا يف كتبفؿ مـ أنَّ ؼؾة، وهؿ محجقالـَّ 

فنذا شذ شلء قالقا: هذه خاصة خرجت مـ مجرى  :حؽؿ الطبائع إربع

الطبقعة ٓ يعرف لفا سبب، ومجعقا مـ ذلؽ ما ٓ يحصك كثرة: ففذا الذي كؼؾف 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.13/989) ؾتح افباريكؼؾف احلاؾظ ابـ حجر ذم  (1)

  (.13/989) ؾتح افباري(9)
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يعة خقاص شرطقة بحؽؿ إلفقة، يشفد لصدقفا وجقدها رالرواة طـ صاحب الشَّ 

وصػت: فنكا كرى العائـ إذا برك امتـع ضرره، وإن اغتسؾ شػل معقـف، وهذا  كؿا

ؿام يف مقاضعف مـ كتب إصقل وشرح الحديث: طىل التَّ  ف، فؾقـظرْ بالغ يف فـ  

 .(1)اهـ.بذة تؽػل يف هذه العارضةوهذه الـُّ 

فؿ : وقد جرت العادة طـدكا أكَّ  قال العالمة ابـ طثقؿقـ فائدة أخزى:

مـ العائـ ما يباشر جسؿف مـ الؾباس، مثؾ الطاققة، وما أشبف ذلؽ،  يلخذون

ويربصقهنا بالؿاء، ثؿ يسؼقهنا الؿصاب، ورأيـا ذلؽ يػقده حسب ما تقاتر طـدكا 

السبب إذا ثبت  ٕنَّ  :فنذا كان هذا هق القاقع، فال بلس باستعؿالف :ؼقلمـ الـُّ 

ا ما لقس بسبب شرطل، وٓ ا، وأمَّ ف يعتبر صحقحً فنكَّ  :ا أو حساا، شرطً كقكف سببً 

ؿائؿ وكحقها، ف ٓ يجقز اطتؿاده، مثؾ أولئؽ الذيـ يعتؿدون طىل التَّ حسل، فنكَّ 

هذا ٓ أصؾ لف، سقاًء كاكت هذه مـ  فننَّ  :يعؾؼقهنا طىل أكػسفؿ لقدفعقا هبا العقـ

 .(2) اهـ .الؼرآن الؽريؿ أو مـ غقر الؼرآن الؽريؿ

خذ مـ فضالتف العائدة مـ بقلف أو مـ غائطف، فؾقس ا إ: أمَّ اأيًض   قالو

ؿا القارد ما سبؼ مـ غسؾ أطضائف، وداخؾة لف أصؾ وكذلؽ إخذ مـ أثره، وإكَّ 

 .(3) اهـ .إزاره، ولعؾ مثؾف داخؾة غترتف وصاققتف وثقبف واهلل أطؾؿ

*** 

  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ژ  ٓبـ افعريب )تػسر ؿقفف تعاػ: فؼرآنأحؽام ا(1)

  (.[:9: يقشػ&]ژ ہ

  (.>9/11) جمؿقع ؾتاوى ابـ ظثقؿغ(9)

 (.;9/11) جمؿقع ؾتاوى ابـ ظثقؿغ (0)
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 السقٔ٘ مً العنيأبْاب 
الرققة الشرطقة، وذلؽ  -قطفا بعد وق -مـ إسباب التل يدفع اهلل هبا العقـ 

إذا مل يعرف العائـ،  فنن طرفف صؾب مـف القضقء ويـبغل لؾؿسؾؿ إذا ُصؾِب مـف 

َّٓ يستـؽػ مـ ذلؽ، وٓ يؿـع أخاه ما يـتػع بف: لؼقل الـبل  وإذا » :القضقء أ

العائـ، ف رَ عْ مل يُ  قد مضك البحث يف وضقء العائـ، فنذاو .(1)«استغسؾتم فاغسؾوا

 الشرطقة.الؿصاب بالعقـ أن يفتؿ بالرققة  فعىل

 ؿا يسترقل مـ العقـ إذا مل يعرف العائـ،: قال طؾؿاؤكا: إكَّ  الؼرصبل قال

 ، طىل حديث أبل أمامة بالقضقء ف يممرُ فنكَّ  :ا إذا طرف الذي أصابف بعقـفوأمَّ 

 .(2) . اهـواهلل أطؾؿ

الرقك  فننَّ  :قـئٍذ لؾؿعقـمل يعرف العائـ استرقل ح : فننْ  وقال ابـ طبدالبر

اس مـ ذلؽ مـ صحبف القؼقـ، وما مؿا يستشػك بف مـ العقـ وغقرها وأسعد الـَّ 

 .(3)اهـ .تقفقؼل إٓ باهلل

 

*** 

  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 وؿد شبؼ ذم باب: افعغ مـ افؼدر.  (، ظـ ابـ ظباس;;91أخرجف مسؾؿ ) (1)

 (.;99/ >) تػسر افؼرضبل (9)

 (.>9/99) افتؿفقد (0)
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 مً العني أمسِ صلٙ اهلل علُٔ ّسله بالسقٔ٘ 
ـُ َكثِقٍر، َأْخَبَرَكا ُسْػَقاُن، َقاَل  : قال اإلمام البخاري ُد ْب َثـَا ُمَحؿَّ َثـِل َحدَّ : َحدَّ

ـْ َطاِئَشةَ  اٍد، َط ـَ َشدَّ ـُ َخالٍِد، َقاَل: َسِؿْعُت َطْبَد اهلل ْب َأَمَركِي »َقاَلْت:   َمْعَبُد ْب

 .«َأْو َأَمَر َأْن ُيْسَتْرَقى ِمَن الَعْقنِ  َرُسوُل اهلل 

َثـَا ُسْػَقاُن،   الحديث أخرجف مسؾؿ َثـَا َأبِل، َحدَّ ـُ ُكَؿْقٍر، َحدَّ َثـَا اْب فؼال: َحدَّ

ـْ َطاِئَشةَ  اٍد، َط ـِ َشدَّ ـْ َطْبِد اهلل ْب ـِ َخالٍِد، َط ـْ َمْعَبِد ْب َكاَن َرُسوُل »َقاَلْت:   َط

 .(1)«َيْلُمُركِي َأْن َأْسَتْرِقَي ِمَن اْلَعْقنِ  اهلل 

ـُ َوْهِب  وقال اإلمام البخاري ُد ْب َثـَا ُمَحؿَّ ـُ َخالٍِد، َحدَّ ُد ْب َثـِل ُمَحؿَّ : َحدَّ

ـُ ال ُد ْب َثـَا ُمَحؿَّ ـُ َحْرٍب، َحدَّ ُد ْب َثـَا ُمَحؿَّ ، َحدَّ َمْشِؼلُّ ـِ َططِقََّة الد  ، ْب َبْقِديُّ َقلِقِد الزُّ

ـْ ُأم  َسَؾَؿةَ  ـْ َزْيـََب اْبـَِة َأبِل َسَؾَؿَة، َط َبْقِر، َط ـِ الزُّ ـْ ُطْرَوَة ْب ، َط ْهِريُّ  َأْخَبَرَكا الزُّ

َفنِنَّ  ؛اْسَتْرُقوا َلَفا»َرَأى فِل َبْقتَِفا َجاِرَيًة فِل َوْجِفَفا َسْػَعٌة، َفَؼاَل:  : َأنَّ الـَّبِلَّ 

 .«َفا الـَّْظَرةَ بِ 

الحديث أخرجف مسؾؿ فؼال: حدثـا أبق الربقع سؾقؿان بـ داود، حدثـا محؿد 

 .(2)ابـ حرب بف

ـِ  : قال اإلمام مسؾؿو َثـَا َأُبق َطاِصٍؿ، َط ، َحدَّ لُّ ـُ ُمْؽَرٍم اْلَعؿ  َثـِل ُطْؼَبُة ْب َحدَّ

ـَ َطْبِد اهلل ُف َسِؿَع َجابَِر ْب َبْقِر، َأكَّ ـِ ُجَرْيٍج، َقاَل: َوَأْخَبَركِل َأُبق الزُّ َيُؼقُل:   اْب

َص الـَّبِلُّ  َْسَؿاَء بِـِْت ُطَؿْقسٍ  َرخَّ
ِ
ِل َحْزٍم فِل ُرْقَقِة اْلَحقَِّة، َوَقاَل ٕ

ِ
َما »: ٔ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.8>91(، ومسؾؿ );8:0أخرجف افبخاري ) (1)

 (.:>91(، ومسؾؿ )>8:0أخرجف افبخاري ) (9)
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ـُ  «؟ُتِصقُبُفُم اْلَحاَجةُ  ،(1) لِي َأَرى َأْجَساَم َبـِي َأِخي َضاِرَطةً  ـِ اْلَعْق
، َوَلؽِ َٓ َقاَلْت: 

 .(2)«اْرِققِفمْ »َقاَلْت: َفَعَرْضُت َطَؾْقِف، َفَؼاَل:  «اْرِققِفمْ »ُتْسِرُع إَِلْقِفْؿ، َقاَل: 

 

*** 
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 . ( بافضاد ادعجؿة، أي: كحقػة، وادراد: أوٓد جعػرضارظة: ؿقفف: ) ؿال افـقوي (1)

  (.;>91أخرجف مسؾؿ ) (9)
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 حله السقٔ٘

ـْ  : ل اإلمام مسؾؿوقا ـُ َيْحَقك، َأْخَبَرَكا َأُبق َخْقَثَؿَة، َط َثـَا َيْحَقك ْب َوَحدَّ

ـِ َطْبِد اهلل ـْ ُيقُسَػ ْب َْحَقِل، َط ْٕ ـِ َمالٍِؽ  ،َطاِصٍؿ ا ـْ َأَكِس ْب َقك َقاَل:   َط فِل الرُّ

ي اْلُحَؿِة َوالـَّْؿَؾِة َواْلَعْقنِ »
َص فِ  .«ُرخ 

ـْ ُسْػَقاَن،  ـُ آَدَم، َط َثـَا َيْحَقك ْب ـُ َأبِل َشْقَبَة، َحدَّ َثـَا َأُبق َبْؽِر ْب َثـِل  (ح)َوَحدَّ وَحدَّ

ـُ َصالٍِح  ـٌ َوُهَق اْب َثـَا َحَس ، َحدَّ ـِ ْحَؿ ـُ َطْبِد الرَّ َثـَا ُحَؿْقُد ْب ـُ َحْرٍب، َحدَّ ، ُزَهْقُر ْب

ـْ َأَكسٍ  ـِ َطْبِد اهلل، َط ـْ ُيقُسَػ ْب ـْ َطاِصٍؿ، َط َص َرُسقُل َقاَل   كاَِلُهَؿا َط : َرخَّ

، َوالُحَؿِة، َوالـَّْؿَؾةِ   اهلل  ـِ ـَ اْلَعْق
ْقَقِة مِ فِل الرُّ

(1). 

َثـَا َطْبُداهلل : قال اإلمام أبق داودو ٌد، َحدَّ َثـَا ُمَسدَّ ـْ َمالِ  َحدَّ ـُ َداُوَد، َط ـِ ْب ِؽ ْب

ـٍ  ـَ ُحَصْق ـْ ِطْؿَراَن ْب ، َط ْعبِل  ـِ الشَّ ، َط ـٍ ـْ ُحَصْق ـِ الـَّبِل    مِْغَقٍل، َط  َط

َّٓ ِمْن َطْقٍن، َأْو ُحَؿةٍ »َقاَل:   .(2)«َٓ ُرْقَقَة إِ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   (.9>91أخرجف مسؾؿ ) (1)

  ف اخُتؾَِػ ؾقف ظذ حصغ، وهق ابـ ظبد افرمحـ افسؾؿل.ٓ أنر احلديث رجافف ثؼات، إ (9)

  ـؾ مـ: - امرؾقظً  –ظـ ظؿران بـ حصغ  ،ظـ افشعبل ،ؾرواه ظـف*         

 (. 3;;0مافؽ بـ مغقل، وحديثف ظـد أيب داود ) -1        

  (.09;(، واحلؿقدي ):938) شػقان بـ ظققـة، وحديثف ظـد افسمذي -9        

  (.908/;1)افؽبرظبد اهلل بـ إدريس، وحديثف ظـد افطزاين ذم -0        

 (. ;03/>) افؽزىاشامظقؾ بـ زـريا، وحديثف ظـد افبقفؼل ذم  -3       

(، 993) وحديثف ظـد مسؾؿ ،- امقؿقؾً  – ورواه هشقؿ بـ بشر، ظـ حصغ، ظـ افشعبل، ظـ بريدة *        

 (، وؽرمها.;33) وأمحد

وحديثف  -مرؾقظا  -ظـ حصغ، ظـ افشعبل، ظـ بريدة  - وهق ضعقػ -ورواه أبق جعػر افرازي  *        

 (.0810ظـد ابـ ماجة )

 = ورواه حمؿد بـ ؾضقؾ، ظـ حصغ، واخُتؾَِػ ظؾقف ؾقف: *        
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ظـد افبخاري وحديثف - امقؿقؾً  –ؾرواه ظثامن بـ مقرسة، ظـف، ظـ حصغ، ظـ افشعبل، ظـ ظؿران          

(8:38.) 

وحديثف ظـد  -ا مرؾقظً  -ورواه أبق بؽر بـ أيب صقبة، ظـف، ظـ حصغ، ظـ افشعبل، ظـ ظؿران          

 (.908/;1)افؽبرافطزاين ذم

 ورواه صعبة، ظـ حصغ، واختؾػ ظؾقف ؾقف: *        

 وحديثف ظـد افطزاين ذم -مرؾقظًا  -ؾرواه ظثامن بـ ظؿر، ظـف، ظـ حصغ، ظـ افشعبل، ظـ ظؿران          

 (.03:9) إوشط

وهذه افرواية ذـرها افسمذي  - امرؾقظً  –ورواه ؽره، ظـ صعبة، ظـ حصغ، ظـ افشعبل، ظـ بريدة          

(، ومل يذـرا 9899ٓبـف ) افعؾؾ(، وذـرها أبق حاتؿ ـام ذم :938)رؿؿ:  ا ظؼب حديثتعؾقؼً 

 ذ اشـادها.افراوي ظـف، ومل أؿػ ظ

 هذه خالصة آختالف ظذ حصغ.        

 وؿد اختؾػ ؾقف ظذ افشعبل صقخ حصغ ؾقف:         

(، واحلاـؿ >;;0ؾرواه افعباس بـ ذريح، ظـ افشعبل، ظـ أنس، وحديثف ظـد أيب داود ) *         

 (، مـ رواية رشيؽ ظـف، ورشيؽ ضعقػ.3/310)

، وحديثف ظـد افبزار  ظـ افشعبل، ظـ جابر بـ ظبد اهلل -وهق ضعقػ  -رواه جمافد بـ شعقد و *         

 (.81;) مسـد افشفاب(، وظـد افؼضاظل ذم0389) ـشػ إشتارـام ذم

 (.08/;، وحديثف ظـد ابـ أيب صقبة )ظـ افشعبل ظـ بعض أصحاب افـبل  ،اورواه جمافد أجًض *         

: وادحػقظ رواية حصغ، مع ابـ حجر ؿال احلاؾظ = مة ظذ روايتفاموٓ صؽ أن رواية حصغ مؼد        

وافتحؼقؼ أنف ظـده ظـ ظؿران، آختالف ظؾقف ذم رؾعف ووؿػف، وهؾ هق ظـ ظؿران؟، أو ظـ بريدة؟، 

 .(0>13/1) افػتحمـ ـها .اوظـ بريدة مجقعً 

 َص ؾَ ا ذم مسلخة افرؾع وافقؿػ، وافذي َخ صقًً  ف مل يرجحا، فؽـر ف ظـفام مجقعً : هؽذا رجح احلاؾظ أنر قلت      

احلديث مضطرب حقث ذـر بعض إوجف مـ آختالف  اإلمام احلاؾظ أبق احلسـ افدارؿطـل أنر  إفقف

 .(113->19/13) افعؾؾـها مـ  : واحلديث مضطرب. ثؿ ؿالذم إشـاده 
 ام أخرجاه ضؿـ حديث ابـ ظباسام إكر : وٓ يشؽؾ ظذ هذا ختريج افشقخغ هلذا احلديث= ٕهنر قلت      

تصحقح إػ ومل يؼصدا  - ذم افسبعغ إفػ افذيـ يدخؾقن اجلـة بغر حساب وٓ ظذاب - 

 ، وهذا هق افذي رصح بف اإلمام افبخاري كػسف. «ٓ رققة إٓ من طقن أو محة»حديث: 

حديث افشعبل مرشؾ، وادسـد  : ووؿع فبعض افرواة ظـ افبخاري ؿال: ؿال احلاؾظ ابـ حجر         

 حديث ابـ ظباس.

دً ؿال احلاؾظ: ؾلصار بذفؽ إػ أنر          هذا هق  ا، ومل يؼصد إػ تصحقحف، وفعؾر ف أورد حديث افشعبل اشتطرا

  ف مل يذـره أصاًل.ؾنكر  =حقحغ ذم حذف احلؿقدي فف مـ اجلؿع بغ افصر افرس  

افصغاين: ؿال أبق ظبد اهلل: إكام أردكا مـ هذا حديث ابـ ظباس،  : ثؿ وجدت ذم كسخةاحلاؾظ ؿال         

 = (.0>13/1) افػتحمـ ـها وهذا يميد ما ذـرتف. .وافشعبل ظـ ظؿران مرشؾ
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ا افبخاري ا، أمر ام أخرجاه مقؿقؾً ا، إكر ا افبخاري ومسؾؿ مل خيرجف واحد مـفام مرؾقظً : وأجًض قلت      

  ا.ا مسؾؿ ؾلخرجف ظـ بريدة مقؿقؾً ا، وأمر ؾلخرجف ظـ ظؿران مقؿقؾً 

 حتػة إرشافف ظـ ظؿران بـ حصغ حقث ؿال ذموؿد رجح احلاؾظ أبق احلجاج ادزي أنر          

 ـها (: ورواه ؽر واحد، ظـ حصغ، ظـ افشعبل، ظـ ظؿران بـ حصغ، وهق ادحػقظ.::/9)
افشعبل ظـ ظؿران مرشؾ ـام تؼدم ذم ـالم  ا= ٕنر : وظذ هذا افسجقح يؽقن احلديث مـؼطعً قلت     

 .احلاؾظ كؼاًل ظـ افبخاري

(: 9899ٓبـف ) افعؾؾ افقجف افثاين مـ آختالف ظذ صعبة، ثؿ ؿال ـام ذم  وذـر أبق حاتؿ         

 ـها صعبة أحػظفؿ.
ام إػ صعبة، وإكر  : هذه افطريؼ افتل أصار إػ ترجقحفا أبق حاتؿ مل أؿػ ظذ إشـادها متصاًل قلت      

 ا، ومل يذـرا افراوي ظـ صعبة.ذـرها افسمذي وأبق حاتؿ تعؾقؼً 

 احلديث مضطرب هق افصقاب مـ أنر  ما حؽؿ بف احلاؾظ افدارؿطـل  أنر  - واهلل أظؾؿ -وافذي يظفر         

 واهلل ادستعان.

( ؿال: شلخت أيب ظـ حديث 9383)افعؾؾ ذـره ابـ أيب حاتؿ ذم  احلديث فف صاهد ظـ مقؿقكة       

 رواه افـػقع، ظـ مسؽغ، ظـ إوزاظل، ظـ إشامظقؾ بـ ظبقد اهلل، ظـ يزيد ابـ إصؿ، ظـ مقؿقكة

  .«ٓ رققة إٓ من طقن أو محة» ا:مرؾقظً  

ؿ، أيب: رواه بعض أصحاب إوزاظل، ظـ إوزاظل، ظؿـ شؿع يزيد بـ إصابـ أيب حاتؿ: ؿال ؿال          

  ا.أحدً  ومل يسؿ   ، ظـ افـبل  ظـ مقؿقكة

 .ثؿ رجح أبق حاتؿ هذه افطريؼ، وهذه افطريؼ ؾقفا رجؾ مبفؿ ـام ترى         

(، واحلاـؿ ;:>1(، وأمحد );;;0) أخرجف أبق داود ولى شاهد آخز ون حديث سون بن حنيف        

ـُ َحِؽقؿٍ 3/310) ـَ (، وؽرهؿ، مـ حديث حديث ُظْثاَمَن ْب يِت، َؿاَفْت: َشِؿْعُت َشْفَؾ ْب َثْتـِل َجدر ، َحدر

 َيُؼقُل: َمَرْرَكا بَِسْقٍؾ َؾَدَخْؾُت َؾاْؽَتَسْؾُت ؾِقِف َؾَخَرْجُت حَمُْؿقًما َؾـُِؿَل َذفَِؽ إَِػ َرُشقِل اهلل   ُحـَقٍػ 

ذُ »َؾَؼاَل:  َؿك َصاحِلٌَة َؾَؼاَل: َؿاَفْت: َؾُؼْؾُت: َيا َشق دِ  «ُمُروا َأبَا َثابٍِت َيَتَعوَّ َّٓ فِي َكْػٍس َأْو ُحَؿٍة »ي َوافر  َٓ ُرْقَقَة إِ

  .«َأْو َلْدَغةٍ 

 .وافرباب جدة ظثامن مل يرو ظـفا ؽر حػقدها، ومل يقثؼفا أحد، ؾفل جمفقفة افعغ        

ريؼ افشعبل ؿال: (، مـ ض09/;) ا ظؾقف أخرجف ابـ أيب صقبةمقؿقؾً   احلديث جاء عن ابن وشعود        

  .«ٓ رققة إٓ من طقن أو محة»رأى ابـ مسعقد ظذ ابـف ؿصبة مـ احلؿك، ؾؼطعفا وؿال: 

  وإشـاده مـؼطع= ؾافشعبل مل يسؿع مـ ابـ مسعقد.         

(، ؿال: حدثـا ؽـدر، ظـ صعبة، ظـ :0/;) ا أخرجف ابـ أيب صقبةا أجًض مقؿقؾً   وجاء عن عائشة         

ـ إبراهقؿ، ؿال: ـان ٔل إشقد رؿقة يرؿقن هبا ذم اجلاهؾقة مـ احلؿة، ؿال: ؾعرضفا إشقد ظ ،مغرة

وإشـاده  .«ٓ رققة إٓ من طقن أو محة»، ؿال: ؾلمرهتؿ أن يرؿقا هبا، ؿال: وؿافت:  ظذ ظائشة

  .، فؽـف مقؿقفصحقح

 واهلل أظؾؿ. ،بابواحلاصؾ أن احلديث ؿد يرتؼل إػ احلسـ بؿجؿقع ما ذم اف        
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 ،لرقك وآسترقاء يف الحديثقد تؽرر ذكر الرققة وا : قال ابـ إثقر

والرققة: العقذة التل يرقك هبا صاحب أفة كالحؿك والصرع وغقر ذلؽ مـ 

ومـ  ،وقد جاء يف بعض إحاديث جقازها، ويف بعضفا الـفل طـفا، أفات

وإحاديث يف الؼسؿقـ كثقرة،  ،(1)«ٓ يسترقون وٓ يؽتوون»: الـفل ققلف 

يؽره مـفا ما كان بغقر الؾسان العربل، وبغقر أسؿاء  كقالر ووجف الجؿع بقـفؿا أنَّ 

 :كافعة ٓ محالة ةالرقق يعتؼد أنَّ  اهلل تعاىل وصػاتف وكالمف يف كتبف الؿـزلة، وأنْ 

وٓ يؽره مـفا ما ، (2)«ما توكل من استرقى» : فقتؽؾ طؾقفا، وإياها أراد بؼقلف

التعقذ بالؼرآن وأسؿاء اهلل تعاىل، والرقك الؿروية، ولذلؽ كان يف خالف ذلؽ: ك

من أخذ برققة باصل فؼد أخذت برققة »قال لؾذي رقك بالؼرآن وأخذ طؾقف أجرا: 

فؼال:  ،فعرضـاها ؛اطرضوها طؾّي »قال:  وكؼقلف يف حديث جابر أكف ، (3)«حق

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .شقليت هذا احلديث ذم باب: ـراهقة ضؾب افرؿقة (1)

(، 908)ص ادحدث افػاصؾ (، وافرامفرمزي ذم09:)مسـده: أخرجف افطقافيس ذمضعقػ (9)

(، 891:)افؽزى(، وافـسائل ذم1190) افشعب(، وذم030>1)ادعرؾةوافبقفؼل ذم

ار بـ ادغرة بـ صعبة1;0-3;93/0) افؽبر وافطزاين ذم   مرؾقًظا. ،ظـ أبقف ،(، مـ ضريؼ ظؼر

 (، واحلاـؿ980->3/93) (، وأمحد>;03(، وابـ ماجة )9388) وأخرجف أجضًا افسمذي         

  .«من التوكل من اكتوى أو استرقى فؼد برئ»(، فؽـ بؾػظ: :;93) (، وابـ حبان3/318)

 مل يقثؼف ؽر افعجع وابـ حبان. ،لوظؼار بـ ادغرة جمفقل احلا       

رشح ادعاين(، وافطحاوي ذم1309)ظؿؾ افققم وافؾقؾة (، وافـسائل ذم0393) أخرجف أبقداود (0)

مـ وؽرهؿ (، 911-8/913(، وأمحد )1999(، وافطقافيس )893->1/88) (، واحلاـؿ>9/99)

ـْ ِظـِْد َهَذا  أنف مرر بؼقم :ظـ ظؿف ،ظـ خارجة بـ افصؾت ،ضريؼ افشعبل ًَْت ِم : إِكرَؽ ِج َؾَلتَْقُه، َؾَؼاُفقا

ِن  ُجَؾ َؾَلتَْقُه بَِرُجٍؾ َمْعُتقٍه ذِم اْفُؼُققِد، َؾَرَؿاُه بُِلم  اْفُؼْرآ ، َؾاْرِق َفـَا َهَذا افرر ُجِؾ بَِخْرٍ َثاَلَثَة َأجراٍم ُؽْدَوًة افرر

ؾراَم َخَتَؿَفا مَجََع ُبَزا  ـُ ًًا، َؾَلتَك افـربِلر َوَظِشقرًة، َو ـْ ِظَؼاٍل َؾَلْظَطْقُه َصْق َرُه َفُف،  َؿُف، ُثؿر َتَػَؾ َؾَؽَلنراَم ُأنِْشَط ِم ـَ َؾَذ

  .«َفَؾَعْؿرِي َلَؿْن َأَكَل بُِرْقَقٍة بَاصٍِل، َلَؼْد َأَكْؾَت بُِرْقَقٍة َحق   ؛ُكْل »: َؾَؼاَل افـربِل  

ؼف معتز فؽـ روى ظـف افشعبل وؿد ؿال ابـ أيب خقثؿة: إذا روى افشعبل ظـ وخارجة بـ افصؾت مل يقث         

  .رجؾ وشامه ؾفق ثؼة حيتج بحديثف

 (.:939) افصحقحةإفباين ذم احلديث افعالمةُ  هذا وفذفؽ ذـر         
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يؼع فقفا شلء مؿا كاكقا يتؾػظقن بف  ف خاف أنْ لكَّ ك :(1)«ٓ بلس هبا، إكًم هي مواثقق

رك يف الجاهؾقة، وما كان بغقر الؾسان العربل، مؿا ٓ يعرف لف ويعتؼدوكف مـ الش  

 .ترمجة وٓ يؿؽـ القققف طؾقف فال يجقز استعؿالف

وقد ...  فؿعـاه ٓ رققة أوىل وأكػع :«طقن أو محة ٓ رققة إٓ من»وأما ققلف قال: 

 .(2) . اهـواحد مـ أصحابف بالرققة غقرَ  أمر 

: تخصقصف العقـ والحؿة ٓ يؿـع جقاز الرققة يف غقرمها مـ  قالو

ؿا معـاه: كَ ا، ورقك بعض أصحابف مـ غقرمها، وإف أمر بالرققة مطؾؼً إمراض: ٕكَّ 

 .(3) اهـ .ٓ رققة أوىل وأكػع مـ رققة العقـ والحؿة

: ومل يرد بف كػل جقاز الرققة يف غقرمها، بؾ تجقز الرققة  وقال البغقي

 .(4) اهـ .يف مجقع إوجاع، ومعـك الحديث: ٓ رققة أوىل وأكػع بذكر اهلل

ز آسترقاء مـ ا بقـ أهؾ العؾؿ يف جقا: ٓ أطؾؿ خالفً  قال ابـ طبد البرو

 وأثار يف الرقك أكثر مـ أنْ  ،العقـ والحؿة، وقد ثبت ذلؽ طـ الـبل 

:  -  حديث أسؿاء بـت طؿقسل فيف شرح -  وقال ،(5) اهـ .تحصك

الرقك مؿا يستدفع بف  طىل أنَّ  قك لؾعقـ، ويف ذلؽ دلقٌؾ ويف هذا الحديث إباحة الرُّ 

 .(6) اهـ .ؽ وقضك بفأكقاع مـ البالء، إذا أذن اهلل يف ذل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وؽرهؿ مـ ضريؼ  (، :933) (، وأبق يعذ3/318) (، واحلاـؿ0813) : أخرجف ابـ ماجةصحقح (1)

 ، وفف ضرق أخرى.وإشـاده صحقح . ظـ جابر ،ظـ أيب شػقان ،ظؿشإ

 (.988-9/983) افـفاية ذم ؽريب احلديث(9)

 (.0/009) افـفاية (0)

 (.19/199) رشح افسـة (3)

 (.90/189) افتؿفقد (8)

 (.>9/99) افتؿفقد (9)
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 باسؿ اهلل تعاىل، والـظرة، وغقر ذلؽ ـ: الرققة مـ العق وقال ابـ بطال

 .(1) اهـ .بذلؽ : ٕمر الـبل مرجق بركتفاف وكتابِ 

طاء وآيات الؼرآن: : والؿراد بالرققة هـا ما يؼرأ مـ الدُّ  وقال الؼاري

 .(2) اهـ .لطؾب الشػاء

ما يؽقن بؼقارع  :هق أمر هبا رسقل اهلل الرققة التل :  قال الخطابلو

 ،ػقسالطاهرة الـُّ  ،ـ إبرار مـ الخؾؼوبؿا فقف ذكر اهلل تعاىل طىل ألُس  ،الؼرآن

مان الؿتؼدم الصالح وطؾقف كان معظؿ إمر يف الزَّ  ،وهق الطب الروحاين

 .(3) اهـ.أهؾف

 

*** 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.303/>) رشح افبخاري(1)

 (.031/;) مرؿاة ادػاتقح (9)

 (.91/989) ظؿدة افؼاري (0)
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 شسّط السقٔ٘ 
  للسقٔ٘ ثالث٘ شسّط دلنع علَٔا:

  .أن تؽقن بؽالم اهلل تعاىل أوبلسؿائف وصػاتف ألّل:الصسط ا

 .ا استحبكان ملثقرً  فننْ  :: تجقز الرققة بؽالم اهلل وأسؿائف قال الؼرصبل

يرقك بؽتاب اهلل وما  وقال الربقع: سللت الشافعل طـ الرققة فؼال: ٓ بلس أنْ 

 .(1) اهـ .يعرف مـ ذكر اهلل

ما يؽقن بؼقارع  :هق رسقل اهلل  الرققة التل أمر هبا:  قال الخطابلو

 .(2) اهـ .ـ إبراروبؿا فقف ذكر اهلل تعاىل طىل ألُس  ،الؼرآن

  .تؽقن بالؾسان العربل وبؿا يعرف معـاه أنْ  اىٕ:الصسط الجَّ

ولفذا هنك طؾؿاء الؿسؾؿقـ طـ الرقك التل :  قال شقخ اإلسالم ابـ تقؿقة

صحقح ويف .فا شركمل يعرف الراقل أكَّ  ك وإنْ رالش   ةُ فا مظـَّ ٓ يػؼف معـاها: ٕكَّ 

فؼؾـا:  ،قال: كـا كرقل يف الجاهؾقة : طـ طقف بـ مالؽ إشجعلمسؾؿ

اطرضوا طؾي رقاكم ٓ بلس بالرقى ما مل »يا رسقل اهلل كقػ ترى يف ذلؽ؟ فؼال: 

 .(4)اهـ .(3)«يؽن فقه شرك

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.3/198) اإلتؼان ذم ظؾقم افؼرآن اكظر (1)

 (.91/989) ظؿدة افؼاري (9)

 (.9933أخرجف مسؾؿ ) (0)

 .(10/>1) جمؿقع افػتاوى (3)
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 ففذا طىل وجفقـ: :ا معالجة الؿصروع بالرقك، والتعقذاتوأمَّ ا: وقال أيًض 

 ، ومؿا يجقز يف ديـ اإلسالم أنْ مما يعرف معـاهافنن كاكت الرقك والتعاويذ 

 ف يجقز أنْ فنكَّ  :ا لخؾؼف، وكحق ذلؽا لف، ومخاصبً يتؽؾؿ هبا الرجؾ، داطقا هلل، ذاكرً 

: أكف أذن يف طـ الـبل الصحقحف قد ثبت يففنكَّ  :ذيرقك هبا الؿصروع، ويعق

  .(1)«من استطاع مـؽم أن يـػع أخاه فؾقػعل»وقال:  ،الرقك، ما مل تؽـ شركا

وإن كان يف ذلؽ كؾؿات محرمة مثؾ أن يؽقن فقفا شرك، أو كاكت مجفقلة 

أن يرقل هبا وٓ يعزم، وٓ يؼسؿ،  فؾقس ٕحدٍ  :فا كػريؽقن فق الؿعـك يحتؿؾ أنْ 

ؿا حرمف اهلل، ورسقلف ضرره فنكَّ  :كان الجـل قد يـصرف طـ الؿصروع هبا وإنْ 

 .(2)اهـ.أكثر مـ كػعف

قك ا الرُّ (: أمَّ 2/5٠7)معارج الؼبقليف   وقال العالمة حافظ الحؽؿل

ٓ مشفقرة وٓ ملثقرة يف الشرع التل لقست بعربقة إلػاظ وٓ مػفقمة الؿعاين و

البتة، فؾقست مـ اهلل يف شلء وٓ مـ الؽتاب والسـة يف ضؾ وٓ يفء، بؾ هل 

ژ ڑ ڑ  ژ وسقاس مـ الشقطان أوحاها إىل أولقائف كؿا قال تعاىل:

يف حديث  ققل الـبل  وطؾقف يحؿُؾ  [121إكعام: ] ژ ک    ک ک

الؿتؽؾؿ بف ٓ  ٕنَّ  :: وذلؽ( 3)«شرك إن الرقى والتًمئم والتولة»:  ابـ مسعقد

يدري أهق مـ أسؿاء اهلل تعاىل أو مـ أسؿاء الؿالئؽة أو مـ أسؿاء الشقاصقـ، 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.>>91أخرجف مسؾؿ ) (1)

 (.0/10) افػتاوى افؽزى(، ;:93/9) جمؿقع افػتاوى(9)

فؾعالمة إفباين  افسؾسؾة افصحقحة(، وؽرمها، اكظر 0803بـ ماجة )، وا(0;;0)أبق داود أخرجف  (0)

  (9<:9). 
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وٓ يدري هؾ فقف كػر أو إيؿان، وهؾ هق حؼ أو باصؾ، أو فقف كػع أو ضر، أو 

 .(1)اهـ  .رققة أو سحر

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وفعؿر اهلل فؼد اهنؿؽ ؽافب افـاس ذم هذه افبؾقى ؽاية آهنامك واشتعؿؾقه ظذ :  تتؿة ـالمف (1)

ؿ ؾقفا، وأهنر  أرضب ـثرة وأنقاع خمتؾػة، ؾؿـف ما يدظقن أنف مـ افؼرآن أو مـ افسـة ومـ أشامء اهلل ادثبتة

ترمجقه هؿ مـ ظـد أنػسفؿ بافرسياكقة أو افعزاكقة أو ؽرمها وأخرجقه ظـ افؾغة افعربقة، وٓ أدري إن 

ف ٓ يـػع إذا ـان بافؾغة افعربقة افتل كزل هبا افؼرآن وتؽؾؿ هبا صدؿـاهؿ ذم دظقاهؿ أهؿ يعتؼدون أنر 

ف يـػع عتؼدون أنف بإظجؿقة أنػع مـف بافعربقة، أو أنر ؿ يبافسـة حتك يسمجقه بإظجؿقة أو أهنر  افـبل 

اذا زيـ هلؿ افشقطان م بافعربقة فقء وبإظجؿقة فغره وٓ تصؾح إحدامها ؾقام تصؾح ؾقف إخرى، أم

 اذا ـاكقا يػسون؟ م وشقفت هلؿ أنػسفؿ، أم

م ظؾؿواا من وال يف السـة وأّن  ه من أشامء اهلل تعاىل التي لقست يف الؽتاب ومما يزظؿون أك           

ه لقس ما يؼولون: إك   ومـه !أو غرام من األكبقاء !أو اود !أو كوح! ه دظا به آدمما يدظون أك   فؿـه ،غرمها

ومـه ما يؼولون: او مؽتوب ظذ جـاح  !ما يؼولون: او مؽتوب يف البقت ادعؿور ومـه !إال يف أم الؽتاب

. !أو غر ذلك !أو ظذ باب اجلـة !أو غرام من ادالئؽة !جـاح إرسافقل أو !أو جـاح مقؽائقل !جزيل

ولقت صعري متى ضالعوا الؾوح ادحػوظ فاشتـسخوه مـه؟! ومتى رقوا إىل البقت ادعؿور فؼرءوه فقه؟! 

ومتى كرشت هلم ادالئؽة أجـحتفا فرأوه؟! ومتى اضؾعوا إىل باب اجلـة فشاادوه؟! كؾام صعوذ مشعبذ 

حقل ألخذ أمواهلم، ضؾب السبل إىل وجه تؾك احلقؾة ورام اس والت  ق متحذلق وأراد الدجل ظذ الـ  وحتذل

ا ا حمض  وجد صبفة تروج ظذ ضعػاء العؼول وأظؿقاء البصائر وإال كذب هلم كذب   فنن   ؛هلا أصال ترجع إلقه

 .!ه هلم دن الـاصحني، فقصدقوكه حلسن طـفم بهوقاشؿفم باهلل: إك  

 !!ا من أشامء الشقاضنيوتارة يزظؿون أّن   !ا أشامء ادالئؽةظون أّن  ومـه أشامء يدظوّنا، تارة يد           

ا دخدم اذه السورة أو اذه ايآية، أو اذا االشم من أشامء اهلل تعاىل، فقؼولون: واظتؼادام يف اذه األشامء أّن  

أجقبوا أجقبوا، العجل  !ويا فالن ابن فالن !ن فالنيا فالن اب !أو اشم كذا ،أو آية كذا ،يا خدام شورة كذا

العجل، وكحو ذلك. وما من شورة من الؼرآن وال آية مـه وال اشم من أشامء اهلل يعرفوكه إال وقد اكتحؾوا 

 له خداما ودظوام له، شاء ما يػسون. 

م عجعؾون أوهلا ى إّن  وتارة يؽتبون السورة أو ايآية ويؽرروّنا مرات ظديدة هبقئات خمتؾػة حت         

وتارة يؽتبوّنا بحروف مؼطعة كل حرف  !ا يف آخروآخر   ! يف موضعوأوشطفا أوال   !وآخراا أوال   !اآخر  

هلا هبذه اهلقئة خصوصقة لقست لغراا من اهلقئات، وال أدري من أين أخذواا  ظذ حدته ويزظؿون أن  

افات مضؾة ألػواا وأكاذيب خمتؾؼة لػؼواا، مل وظؿن كؼؾواا؟! ما اي إال وشاوس صقطاكقة زخرفواا وخر

يـزل اهلل هبا من شؾطان وال يعرف هلا أصل يف شـة وال قرآن، ومل تـؼل ظن أحد من أال الدين واإليامن. إن 

 امالء إال كاذبون أفاكون مػسون، وشقجزون ظذ ما كاكوا يعؿؾون. 

فة من آحاد وظرشات ومئات وألوف وغراا ا من األظداد العربقة ادعرووتارة يؽتبون رموز         

 =ا رموز إىل حروف آية أو شورة أو اشم أو ءيء مما قدمـا بحساب احلروف األبجدية ادعروفة ويزظؿون أّن  
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بذاهتا، وإكؿا هل سبب والشػاء أن يعتؼد أن الرققة ٓ تمثر  الصسط الجالح:

رقك بؿا ٓ يعرف أو طىل ما كان مـ أهؾ  إنْ :  قال البقفؼل .اهلل تعاىل مـ

الجاهؾقة مـ إضافة العافقة إىل الرقك مل يجز، وإن رقك بؽتاب اهلل أو بؿا يعرف 

اىل فال بلس بف، وباهلل ا بف وهق يرى كزول الشػاء مـ اهلل تعمـ ذكر اهلل متبركً 

 .(1) اهـ .التقفقؼ

 .وهذه الشروط ٓ بد مـ اجتؿاطفا، وٓ يغـل بعضفا طـ بعض :قلت

ـْ فتحصَّ :  قال العالمة حافظ الحؽؿل قك ٓ تجقز إٓ الرُّ  هذا أنَّ  ؾ م

اختؾ مـفا  فنذا اجتؿعت فقفا كاكت رققة شرطقة، وإنْ  :باجتؿاع ثالثة شروط

 .شلء كان بضد ذلؽ

  .تؽقن مـ الؽتاب والسـة، فال تجقز مـ غقرمها أنْ  ّل:األ

أن تؽقن بالؾغة العربقة، محػقضة ألػاضفا مػفقمة معاكقفا، فال  الصسط الجاىٕ:

  .يجقز تغققرها إىل لسان آخر

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ظـد العرب، وغر ذلك من اخلرافات الباضؾة واألكاذيب ادػتعؾة ادختؾؼة، وغالبفا ملخوذ ظن األمة 

شقاضني وتعؾؿوه مـفم، ثم أدخؾوا ذلك ظذ أال اإلشالم بصػة أكه من الغضبقة الذين أخذوا السحر ظن ال

ام غروا ألػاطه وترمجواا بغر العربقة دؼاصد ال تتم بزظؿفم إال م إك  الؼرآن أو السـة أو أشامء اهلل تعاىل، وأّن  

ل: اي أشامء بذلك، ومـفا ما او من ظباد ادالئؽة والشقاضني وكحوام، يلخذون أشامءام ويؼولون لؾجفا

اهلل؛ لروجوا الرشك بذلك ظؾقفم فقدظون غر اهلل من دوكه، واذه مؽقدة مل يؼدر ظؾقفا إبؾقس إال بوشاضة 

ڭ ژ :يؼول تعاىل واهلل .[٢: فاضر&] ژڃ ڃ ڃ ڃ  چ چ چژ  امالء ادضؾني واو:

 ژۇ ۇ ۆ ۆ ۈ  ۈ ٴۇۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې  ې

معارج الؼبولااـ من  .[٠٤: الـور&] ژہ ہ  ہ ھ ھ  ھ ھ ے  ے  ۓژ   [١٥: العـؽبوت&]

(٦/١٤٣). 

 (.081/>) افســ افؽزى(1)
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فا سبب مـ إسباب، ٓ تلثقر لفا إٓ بنذن اهلل طز وجؾ، يعتؼد أكَّ  أنْ  الجالح:

هتا، بؾ فعؾ الراقل السبب، واهلل هق الؿسبب إذا ػع فقفا لذافال يعتؼد الـَّ 

 .(1)اهـ.شاء

قك طـد اجتؿاع : وقد أمجع العؾؿاء طىل جقاز الرُّ  ابـ حجرقال الحافظ و

 .وبالؾسان العربل .يؽقن بؽالم اهلل تعاىل، أو بلسؿائف وصػاتف أنْ  ثالثة شروط:

بذاهتا، بؾ بذات اهلل وأن يعتؼد أن الرققة ٓ تمثر  .أو بؿا يعرف معـاه مـ غقره

 .(2) اهـ .تعاىل

 

*** 

  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.:9/83) معارج افؼبقل (1)

 (.8:08(، ظـد احلديث رؿؿ: )8>13/1) افػتح(9)
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 السقٔ٘ بفاحت٘ اللتاب
ـْ  : قال اإلمام البخاري ـْ َأبِل بِْشٍر َط َثـَا َأُبق َطَقاَكَة َط َثـَا َأُبق الـُّْعَؿاِن َحدَّ َحدَّ

ـْ َأبِل َسِعقدٍ  ِؾ َط ـْ َأْصَحاِب الـَّبِل   :َقاَل   َأبِل اْلُؿَتَقك 
فِل   اْكَطَؾَؼ َكَػٌر مِ

ـْ َأْحَقاِء اْلَعَرِب 
َفاْسَتَضاُفقُهْؿ َفَلَبْقا َأْن  ،َسْػَرٍة َساَفُروَها َحتَّك َكَزُلقا َطَؾك َحل  مِ

َٓ َيـَْػُعُف َشْلءٌ  ،ُيَضق ُػقُهؿْ  َفَؼاَل  ،َفُؾِدَغ َسق ُد َذلَِؽ اْلَحل  َفَسَعْقا َلُف بُِؽؾ  َشْلٍء 

ُف َأْن َيُؽقَن ِطـَْد َبْعِضِفْؿ َشْلءٌ َلْق َأَتْقُتْؿ هَ  :َبْعُضُفؿْ  ـَ َكَزُلقا َلَعؾَّ ِذي ْهَط الَّ ِء الرَّ َٓ  ،ُم

ْهُط إِنَّ َسق َدَكا ُلِدغَ  :َفَلَتْقُهْؿ َفَؼاُلقا َفا الرَّ َٓ َيـَْػُعُف َفَفْؾ  ،َيا َأيُّ َوَسَعْقـَا َلُف بُِؽؾ  َشْلٍء 

ـْ َشْلءٍ 
َْرِقل .َكَعؿْ  :َبْعُضُفؿْ  َفَؼاَل  ،ِطـَْد َأَحٍد مِـُْؽْؿ مِ َٕ ـْ َواهلل َلَؼْد  ،َواهلل إِك ل 

َوَلؽِ

َفَصاَلُحقُهْؿ  ،َفَؿا َأَكا بَِراٍق َلُؽْؿ َحتَّك َتْجَعُؾقا َلـَا ُجْعاًل  :اْسَتَضْػـَاُكْؿ َفَؾْؿ ُتَضق ُػقَكا

ـْ اْلَغـَؿِ 
 ژپ پ پ پ ژ :َفاْكَطَؾَؼ َيْتِػُؾ َطَؾْقِف َوَيْؼَرأُ  ،َطَؾك َقطِقٍع مِ

ـْ ِطَؼالٍ 
ِذي  :َقاَل  ،َفاْكَطَؾَؼ َيْؿِشل َوَما بِِف َقَؾَبةٌ  ،َفَؽَلكََّؿا ُكِشَط مِ َفَلْوَفْقُهْؿ ُجْعَؾُفْؿ الَّ

ِذي َرَقك ،اْقِسُؿقا :َفَؼاَل َبْعُضُفؿْ  ،َصاَلُحقُهْؿ َطَؾْقفِ  َٓ َتْػَعُؾقا َحتَّك َكْلتَِل  :َفَؼاَل الَّ

ِذي َكاَن َفـَـُْظَر َما َيْلُمُرَكا َفـَْذُكرَ  الـَّبِلَّ    َفَؼِدُمقا َطَؾك َرُسقِل اهلل ،َلُف الَّ

َفا ُرْقَقةٌ » :َفَؼاَل  ،َفَذَكُروا َلفُ  اْقِسُؿوا َواْضرُِبوا  ،َقْد َأَصْبُتمْ » :ُثؿَّ َقاَل  «َوَما ُيْدِريَك َأكَّ

 . َفَضِحَؽ َرُسقُل اهلل ،«ْفًًم لِي َمَعُؽْم سَ 

ِؾ بَِفَذا :َوَقاَل ُشْعَبةُ  :َقاَل َأُبق َطْبد اهلل َثـَا َأُبق بِْشٍر َسِؿْعُت َأَبا اْلُؿَتَقك   .(1)َحدَّ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.(، خمتًك 9931(، ومسؾؿ )99:9أخرجف افبخاري ) (1)  ا
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ف يؼ طدد ما قرأ الػاتحة لؽـَّ ومل يذكر يف هذه الطر:  قال الحافظ ابـ حجر

ثالث مرات   ف سبع مرات ووقع يف حديث جابربقـف يف رواية إطؿش وأكَّ 

 .(1) اهـ .والحؽؿ لؾزائد

بعض الؽالم لف خقاص ومـافع  مـ الؿعؾقم أنَّ :  وقال اإلمام ابـ الؼقؿ

ُـّ  ....،مجربة قراة وٓ يف تَّ التل مل يـزل يف الؼرآن وٓ يف ال ،بػاتحة الؽتاب فؿا الظ

الؿشتؿؾة طىل  ،الؿتضؿـة لجؿقع معاين كتب اهلل ،بقر مثؾفااإلكجقؾ وٓ يف الزَّ 

 ،(الرب)و ،(اهلل) :وهل ،ومجامعفا -تعاىل–ذكر أصقل أسؿاء الرب 

 ،وتقحقد اإللفقة ،وذكر التقحقديـ: تقحقد الربقبقة ،وإثبات الؿعاد ، (الرمحـ)و

وتخصقصف  ، صؾب اإلطاكة وصؾب الفدايةإىل الرب سبحاكف يف آفتؼاروذكر 

وما العباد  ،وأكػعف وأفرضف -طىل اإلصالق-وذكر أفضؾ الدطاء ،سبحاكف بذلؽ

الؿتضؿـ كؿال معرفتف - الفداية إىل صراصف الؿستؼقؿ :إلقف وهق ءشلأحقج 

طؾقف إىل  وآستؼامة ،وطبادتف بػعؾ ما أمر بف واجتـاب ما هنك طـف ،وتقحقده

ـعؿ طؾقف بؿعرفة واكؼسامفؿ إىل مُ  ،ؿـ ذكر أصـاف الخالئؼويتض -الؿؿات

ومغضقب طؾقف بعدولف طـ الحؼ بعد  ،وإيثاره ،ومحبتف ،والعؿؾ بف ،الحؼ

مع تضؿـفا إلثبات  ،وهمٓء أقسام الخؾقؼة ،وضال بعدم معرفتف لف ،معرفتف لف

 ،سػقوتزكقة الـُّ  ،والؿعاد والـبقات ،وإسؿاء والصػات ،رعالؼدر والشَّ 

 ،والرد طىل مجقع أهؾ البدع والباصؾ ،وذكر طدل اهلل وإحساكف ،وإصالح الؼؾقب

وحؼقؼ بسقرة  ،يف شرحفا مدارج السالؽقـكؿا ذكركا ذلؽ يف كتابـا الؽبقر

 .يستشػك هبا مـ إدواء ويرقك هبا الؾديغ هذا بعض شلهنا أنْ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.8/910) افػتح(1)
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 ،ء طىل اهللوالثـا ،وبالجؿؾة فؿا تضؿـتف الػاتحة مـ إخالص العبقدية 

وسمالف مجامع الـعؿ  ،بف والتقكؾ طؾقف وآستعاكة ،وتػقيض إمر كؾف إلقف

مـ أطظؿ إدوية الشافقة  ،ؼؿعؿ وتدفع الـ  الفداية التل تجؾب الـ   :وهل ،كؾفا

 .الؽافقة

 ٓ ريب أنَّ و ژٿ ٿ ٿ ٿژ مقضع الرققة مـفا:  : إنَّ وقد ققل

فقفؿا مـ طؿقم التػقيض  فننَّ  :الدواءهاتقـ الؽؾؿتقـ مـ أققى أجزاء هذا 

والطؾب والجؿع بقـ أطىل الغايات  وآفتؼار وآستعاكة وآلتجاءقكؾ والتَّ 

ما  ،بف طىل طبادتف آستعاكة :وأشرف القسائؾ وهل ،طبادة الرب وحده :وهل

 ،وفؼدت الطبقب والدواء ،بل وقت بؿؽة سؼؿت فقف ولؼد مرَّ  ،لقس يف غقرها

 ،ا ثؿ أشربفآخذ شربة مـ ماء زمزم وأقرؤها طؾقفا مرارً  ،هبا فؽـت أتعالج

فلكتػع  ،ثؿ صرت أطتؿد ذلؽ طـد كثقر مـ إوجاع ،امفقجدت بذلؽ البرء التَّ 

 .(1) اهـ .آكتػاعهبا غاية 

هذا تصريح بجقاز أخذ  (واضربوا لي بسفم معؽم)ققلف:  : قال الـقوي

فا حالل ٓكراهة فقفا وكذا إجرة طىل وأكَّ كر إجرة طىل الرققة بالػاتحة والذ  

 ،وأبل ثقر ،وإسحاق ،وأمحد ،ومالؽ ،وهذا مذهب الشافعل ،تعؾقؿ الؼرآن

وآخريـ مـ السؾػ ومـ بعدهؿ ومـعفا أبق حـقػة يف تعؾقؿ الؼرآن وأجازها يف 

 .(2)اهـ .الرققة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.3/133) زاد ادعاد(1)

 (.9931)رؿؿ: (، حديث ;;3/1) رشح مسؾؿ (9)
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قة وٓ بلس بجقاز أخذ إجرة طىل الرق : وقال شقخ اإلسالم ابـ تقؿقة

 .(1) اهـ .طؾقف أمحد وكصَّ 

ا يف هذه إزمـة، ا، خصقًص اس يف هذا الباب جدً الـَّ مـ كثقر قد تقسع  :قلت

وأصبح بعضفؿ يػتحقن الؿحالت، والعقادات الخاصة لؾرققة، ويعؾؼقن 

فعىل قدر ما يدفع مـ وإذا وصؾ الؿريض إىل أحدهؿ، ، الالفتات واإلطالكات

ك جؾسات لؾرققة خاصة، وأخرى طامة، وكؾ الؿال يعطك مـ الجؾسات، وهـا

ويتضاطػ  –زطؿقا  –لؾؿاءالؿرقل  قعلؽ بصاحب ذ ربؿاوجؾسة بسعرها، 

فلصبحقا يتلكؾقن بؽتاب اهلل، هذا إذا َسؾَِؿ سعر قربة الؿاء إذا كاكت مع الرققة، 

فؾقحذر الؿسؾؿ مـ  :فؿ ٓ يسؾؿقنأحدهؿ مـ البدع والؿحدثات، والغالب أكَّ 

يرقل كػسف  ـ يلكؾقن أمقال الـاس بالباصؾ، وإذا استطاع الؿسؾؿ أنْ همٓء الذي

بـػسف فعؾ، وذلؽ أفضؾ، واهلل الؿستعان، وٓ حقل وٓ ققة إٓ باهلل العظ 

 .العظقؿ

*** 
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 (.9>3/3) افػتاوى افؽزى (1)
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 السقٔ٘ باملعْذات
َثـِل ِحبَّانُ  : قال اإلمام البخاري ـْ  ،َأْخَبَرَكا ُيقُكُس  ،َأْخَبَرَكا َطْبُد اهلل ،َحدَّ  َط

ـِ ِشَفاٍب  َكاَن  َأنَّ َرُسوَل اهلل  ،َأْخَبَرْتفُ   َأنَّ َطاِئَشةَ  ،َأْخَبَركِل ُطْرَوةُ  :َقاَل  ،اْب

َذاِت  ُه بَِقِدهِ  ،إَِذا اْشَتَؽى َكَػَث َطَؾى َكْػِسِه بِاْلُؿَعو  ـْ ا اْشَتَؽك َوَجَعُف  ،َوَمَسَح َط َفَؾؿَّ

َل فِقفِ  تِل َكاَن َيـِْػُث  َصِػْؼُت َأْكِػُث  ،الَِّذي ُتُقف  َذاِت الَّ َوَأْمَسُح بَِقِد  ،َطَؾك َكْػِسِف بِاْلُؿَعق 

 .َطـْفُ  الـَّبِل  

ـُ ُيقُكَس وأخرجف مسؾؿ فؼال:  َثـِل ُسَرْيُج ْب ـُ َأيُّقَب  ،َحدَّ َٓ ، َوَيْحَقك ْب َثـَا  :َقا َحدَّ

ـُ َطبَّادٍ اَطبَّاُد  ـِ ُطْرَوةَ  ،ْب ـْ ِهَشاِم ْب ـْ َأبِ  ،َط ـْ َطائَِشةَ  ،قفِ َط َكاَن : َقاَلْت   َط

َذاِت   اهلل َرُسوُل  ا َمِرَض َمَرَضُف  ،إَِذا َمرَِض َأَحٌد ِمْن َأْهؾِِه َكَػَث َطَؾْقِه بِاْلُؿَعو  َفَؾؿَّ

َكََّفا َكاَكْت َأْطَظَؿ َبرَ  :َوَأْمَسُحُف بَِقِد َكْػِسفِ ، الَِّذي َماَت فِقِف َجَعْؾُت َأْكُػُث َطَؾْقفِ 
ِ
ـْ ٕ

َكًة مِ

 .َيِدي

ـِ َأيُّقَب  َذاٍت ) :َوفِل ِرَواَيِة َيْحَقك ْب  .(بُِؿَعق 

ـُ َيْحَقك َثـَا َيْحَقك ْب ـِ ِشَفاٍب  ،َقَرْأُت َطَؾك َمالٍِؽ  :َقاَل  ،َحدَّ ـْ اْب ـْ ُطْرَوةَ  ،َط  ،َط

ـْ َطاِئَشةَ  َذاِت َكاَن إَِذا اْشَتَؽى َيْؼَرُأ َطَؾى َكْػِسِه  َأنَّ الـَّبِلَّ   َط  ،ِباْلُؿَعو 

ـُْػُث  ا اْشَتدَّ َوَجُعُف ُكـُْت َأْقَرُأ َطَؾْقِف َوَأْمَسُح َطـُْف بَِقِدِه َرَجاَء َبَرَكتَِفا ،َوَي  .َفَؾؿَّ

َثـِل َأُبق الطَّاِهرِ  َٓ  ،َوَحْرَمَؾةُ  ،وَحدَّ ـُ َوْهٍب  :َقا  (ح) ،َأْخَبَركِل ُيقُكُس  ،َأْخَبَرَكا اْب

َثـَا َطْبُد  اِق  ،ـُ ُحَؿْقدٍ بْ اوَحدَّ زَّ ُد  (ح) ،َأْخَبَرَكا َمْعَؿرٌ  ،َأْخَبَرَكا َطْبُد الرَّ َثـِل ُمَحؿَّ وَحدَّ

ـِ ُكَؿْقرٍ  ِف ْب ـُ َطْبِد الؾَّ َثـَا َرْوٌح  ،ْب ـُ ُمْؽَرمٍ  (ح) ،َحدَّ َثـَا ُطْؼَبُة ْب ـُ ُطْثَؿاَن  ،وَحدَّ َوَأْحَؿُد ْب

َٓ  ،الـَّْقَفؾِلُّ  َثـَا َأُبق طَ  :َقا ـِ ُجَرْيٍج  ،اِصؿٍ َحدَّ ـْ اْب ـْ  ،َأْخَبَركِل ِزَيادٌ  ،ِكاَلُهَؿا َط ُكؾُُّفْؿ َط
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ـِ ِشَفاٍب  َرَجاَء )َوَلْقَس فِل َحِديِث َأَحٍد مِـُْفْؿ  ،بِنِْسـَاِد َمالٍِؽ َكْحَق َحِديثِفِ  ،اْب

َّٓ فِل َحِديِث َمالٍِؽ  (َبَرَكتَِفا َكاَن إَِذا  ـَّبِيَّ َأنَّ ال :َوفِل َحِديِث ُيقُكَس َوِزَيادٍ  ،إِ

َذاِت  ُه بَِقِدهِ  ،اْشَتَؽى َكَػَث َطَؾى َكْػِسِه بِاْلُؿَعو  ـْ  .(1)َوَمَسَح َط

 : قال أبق العباس الؼرصبل ،( بؽسر القاوذاتالؿعق  ):  قال العراقل

وكحق ققلف  ژڇ ڇ  ڍ ڍژ  و ژٿ ٿ ٹ ٹژ  :ويعـل هبا

 ] ژڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ  ۀ ۀ ہ ژ  :تعاىل

 .[98 – 97ؿممـقن: ال

 ژٱ ٻ ٻ ٻژ  الؿراد الؿعقذتان مع اهر أنَّ الظَّ  :قؾتقال العراقل: 

لػظ رواية  طؾقفا اسؿفؿا طىل صريؼ التغؾقب بدلقؾ أنَّ وأصؾؼ  ،[ 1اإلخالص: ]

  البخاري مـ صريؼ يقكس طـ ابـ شفاب طـ طروة بـ الزبقر طـ طائشة

 ،بؼل هو اهلل أحد كػث دم كػقه إذا أوى إلى فراشه ملسو هيلع هللا ىلصكان رسول اهلل » :قالت

 قالت طائشة ،ا، ثم يؿسح هبًم وجفه وما بؾغت يداه من جسدهوبالؿعوذتقن مجقعً 

قال يقكس كـت أرى ابـ شفاب  .«أفعل ذلك به فؾًم اشتؽى كان يلمرين أنْ : 

 .، والحديث واحد وصرقف يػسر بعضفا بعضا(2)يصـع ذلؽ إذا آوى إىل فراشف

تخصقصف بالؿعقذات لشؿقلفا آستعاذة مـ  : وقال الؼاضل طقاض

ػاثات ومـ شر الحاسديـ ووسقسة قاحر الـَّ أكثر الؿؽروهات مـ شر السَّ 

الشقاصقـ وشر شرار الـاس وشر كؾ ما خؾؼ وشر كؾ ما مجعف الؾقؾ مـ الؿؽاره 

 .(3). اهـوالطقارق

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.9>91(، ومسؾؿ )>330أخرجف افبخاري ) (1)

 (.;8:3) هذه افرواية ظـد افبخاري (9)

 (.3>1/;) ضرح افتثريب (0)
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 ،ذكارن وبإآقة بالؼرقوىف هذا الحديث استحباب الرُّ :  ـقويوقال ال

فـ جامعات لالستعاذة مـ كؾ الؿؽروهات مجؾة ٕكَّ  :ؿا رقك بالؿعقذاتكَّ إو

ومـ شر  ،فػقفا آستعاذة مـ شر ما خؾؼ فقدخؾ فقف كؾ شلء ،وتػصقال

س ومـ شر القسقا ،ومـ شرالحاسديـ ،قاحرومـ السَّ  ،ػاثات ىف العؼدالـَّ 

 .(1)اهـ .واهلل أطؾؿ ،الخـاس

 

*** 
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 (.:>91(، ومسؾؿ )>8:0أخرجف افبخاري ) (1)
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 القسآٌ كلُ شفاء
ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ  ڎ ڈ ڈ ژ   ژ ڑ  ژ  قال اهلل تعاىل: 

ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ  ژ وقال تعاىل: [57يقكس:  ] ژ ڑ ک ک

ڭ ژ  وقال تعاىل: [82اإلسراء:  ]  ژھ ھھ ھ ے ے ۓ  ۓ

ۇ  ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇۋ ۋ  ۅۅ ۉ ۉ ې ې 

ې ېى ى  ائ ائ ەئ ەئ وئ  وئ ۇئ  ۇئۆئ ۆئ  

 .[44فصؾت:  ]   ژېئ ېئ ۈئ ۈئ

 : عمى قولنياختؾػ العؾؿاء يف كقكف شػاء  : قال الؼرصبل

ف شػاء لؾؼؾقب بزوال الجفؾ طـفا وإزالة الريب، ولؽشػ غطاء أكَّ  :حدٍناأ

  .تعاىل الؼؾب مـ مرض الجفؾ لػفؿ الؿعجزات وإمقر الدالة طىل اهلل

  .(1) اهـ .كحقهشػاء مـ إمراض الظاهرة بالرقك والتعقذ و الجاىٕ:

  ژۀ ۀ ہ ہ ہ ہژ ققلف تعاىل: : وقال ابـ الجقزي

ويف هذا الشػاء  ،ها هـا لبقان الجـس، فجؿقع الؼرآن شػاء (مـ) .[82اإلسراء: ]

 : ثالثة أققال

  .شػاء مـ الضالل، لؿا فقف مـ الفدى أحدٍا:

ؼؿ، لؿا فقف مـ البركة ّالجاىٕ:   .شػاء مـ السَّ

 .(1) اهـ .لبقان لؾػرائض وإحؽامشػاء مـ ا ّالجالح:

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.13/019) اجلامع ٕحؽام افؼرآن (1)
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فالؼرآن فقف  :ػظ طامالؾَّ  فا: ٕنَّ ٓ ماكع مـ محؾف طىل هذه الؿعاين كؾ   :قلت

 .ػاء التام بنذن اهلل تعاىل مـ سائر إدواء، سقاء الؼؾبقة أو البدكقة أو غقر ذلؽالش  

افع بعض الؽالم لف خقاص ومـ ومـ الؿعؾقم أنَّ :  قال اإلمام ابـ الؼقؿ

ُـّ  بؽالم رب العالؿقـ، الذي فضؾف طىل كؾ كالم كػضؾ اهلل طىل  مجربة، فؿا الظ

قر الفادي، والرمحة العامة ام، والعصؿة الـافعة، والـُّ التَّ  الذي هق الشػاء ،خؾؼف

ۀ ۀ ژ   قال تعاىل: .الذي لق أكزل طىل جبؾ: لتصدع مـ طظؿتف وجاللتف

هاهـا لبقان الجـس ٓ  (مـ)، و[82اإلسراء:  ]   ژہ ہ ہ ہ  ھ ھ

ڍ ڌ ڌڎ ڎ ڈ ژلؾتبعقض، هذا أصح الؼقلقـ كؼقلف تعاىل: 

وكؾفؿ مـ الذيـ آمـقا وطؿؾقا  ،[29الػتح: ] ژڈ ژ ژ ڑ

 .(2) اهـ .الصالحات

فالؼرآن هق الشػاء التام مـ مجقع إدواء  : الحـػل وقال ابـ أبل العز

وإذا  .ؾ أحد يمهؾ لالستشػاء بفالؼؾبقة والبدكقة، وأدواء الدكقا وأخرة، وما ك

أحسـ العؾقؾ التداوي بف، ووضعف طىل دائف بصدق وإيؿان وقبقل تام واطتؼاد 

وكقػ تؼاوم إدواء كالم رب  ،جازم واستقػاء شروصف مل يؼاوم الداء أبدا

عفا؟! طفا، أو طىل إرض لؼطَّ إرض والسؿاء، الذي لق كزل طىل الجبال لصدَّ 

اض الؼؾقب وإبدان إٓ ويف الؼرآن سبقؾ الدٓلة طىل فؿا مـ مرض مـ أمر

 .(3) اهـ.دوائف وسببف والحؿقة مـف، لؿـ رزقف اهلل ففؿا يف كتابف

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.>0/3) زاد ادسر(1)

 (.3/133) زاد ادعاد (9)

 (.9/090) افطحاويةافعؼقدة رشح (0)
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طبب وآستشػاء بؽتاب اهلل طز وجؾ غـك تام، ويف التَّ  : وقال الشبظ

افع لؽؾ محذور، ػاء لؿا يف الصدور، والققاء الدَّ قر والش  ومؼـع طام، وهق الـُّ 

محة لؾؿممـقـ مـ إحقاء وأهؾ الؼبقر، وفؼـا اهلل إلدراك معاكقف، وأوقػـا طـد الرَّ و

أوامره وكقاهقف، ومـ تدبر مـ آيات الؽتاب مـ ذوي إلباب وقػ طىل الدواء 

 :فنن اهلل تعاىل يؼقل :غاية كؾ حل الشايف لؽؾ داء مقاف سقى الؿقت الذي هق

ص أيات وإذكار ٓ يـؽرها وخقا ،[ 38إكعام:  ] ژڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌژ

ذن واطقة أف تذكرة وتعقفا إٓ مـ طؼقدتف واهقة، ولؽـ ٓ يعؼؾفا إٓ العالؿقن: ٕكَّ 

  .(1) اهـ .واهلل الفادي لؾحؼ

ما يؽقن بؼقارع  :هق الرققة التل أمر هبا رسقل اهلل :  قال الخطابلو

 ،اهرة الـػقسالطَّ  ،الخؾؼ ـ إبرار مـوبؿا فقف ذكر اهلل تعاىل طىل ألُس  ،الؼرآن

مان الؿتؼدم الصالح وطؾقف كان معظؿ إمر يف الزَّ  ،وهق الطب الروحاين

 .(2) اهـ.أهؾف

*** 
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 (.189-188) آـام ادرجان ذم أحؽام اجلان (1)

 (.91/989) ظؿدة افؼاري(9)
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 يف السقٔ٘ مً العنيعً الييب صلٙ اهلل علُٔ ّسله بعض األدعٔ٘ املأثْزٗ 
َثـَا طَ  قال اإلمام مسؾؿ اُف، َحدَّ قَّ ـُ ِهاَلٍل الصَّ َثـَا بِْشُر ْب ْبُد اْلَقاِرِث، : َحدَّ

ـْ َأبِل َسِعقدٍ  ـْ َأبِل َكْضَرَة، َط ـُ ُصَفْقٍب، َط َثـَا َطْبُد اْلَعِزيِز ْب ، َأنَّ ِجْبِريَؾ،  َحدَّ

ُد اْشَتَؽْقَت؟ َفَؼاَل:  َأَتك الـَّبِلَّ  بِاْسِم اهلل َأْرِققَك، »َقاَل:  «َكَعمْ »َفَؼاَل: َيا ُمَحؿَّ

ِمْن َشر  ُكل  َكْػٍس َأْو َطْقِن َحاِسٍد، اهلل َيْشِػقَك بِاْسِم اهلل  ِمْن ُكل  َشْيٍء ُيْمِذيَك،

 .(1)«َأْرِققَك 

َثـَا َطْبُد اْلَعِزيِز  وقال اإلمام مسؾؿ ، َحدَّ لُّ ـُ َأبِل ُطَؿَر الَؿؽ  َثـَا اْب : َحدَّ

َراَوْردِ  ـُ َطْبِد اهلل الدَّ ـْ َيِزيَد َوُهَق اْب ، َط ـِ ايُّ ِد ْب ـْ ُمَحؿَّ ـِ اْلَفاِد، َط ـِ ُأَساَمَة ْب ْب

ـْ َطاِئَشةَ  ، َط ـِ ْحَؿ ـِ َطْبِد الرَّ ـْ َأبِل َسَؾَؿَة ْب َفا ، َزْوِج الـَّبِل   إِْبَراِهقَؿ، َط ، َأكَّ

َوِمْن  بِاْسِم اهلل ُيْبرِيَك،»ْبِريُؾ، َقاَل: َرَقاُه جِ  َقاَلْت: َكاَن إَِذا اْشَتَؽك َرُسقُل اهلل 

 .(2)«ُكل  َداٍء َيْشِػقَك، َوِمْن َشر  َحاِسٍد إَِذا َحَسَد، َوَشر  ُكل  ِذي َطْقنٍ 

ـِ َكثِقِر بْ  : وقال اإلمام ابـ ماجة ـِ َسِعقِد ْب ـُ ُطْثَؿاَن ْب َثـَا َطْؿُرو ْب ـِ ِديـَاٍر َحدَّ

ـَ َأبِل ُأَمقََّة،  ُف َسِؿَع ُجـَاَدَة ْب ـْ ُطَؿْقٍر، َأكَّ ـِ َثْقَباَن، َط ـِ اْب َثـَا َأبِل، َط اْلِحْؿِصلُّ َقاَل: َحدَّ

امِِت  ـَ الصَّ اَلُم،  َقاَل: َسِؿْعُت ُطَباَدَة ْب ، ، َيُؼقُل: َأَتك ِجْبَرائِقُؾ َطَؾْقِف السَّ

ِمْن َحَسِد َحاِسٍد،  بِْسِم اهلل َأْرِققَك، ِمْن ُكل  َشْيٍء ُيْمِذيَك،» َوُهَق ُيقَطُؽ، َفَؼاَل:

 .(3)«َوِمْن ُكل  َطْقٍن، اهلل َيْشِػقَك 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.9;91أخرجف مسؾؿ ) (1)

 (.8;91أخرجف مسؾؿ ) (9)

 وابـ أيب صقبة(، :;1) (، وظبد بـ محقد99:93) (، وأمحد:089) : أخرجف ابـ ماجةحسـ (0)

 =(، وافطزاين ذم3/319(، واحلاـؿ )1993) مسـده (، وافشايش ذم80>) (، وابـ حبان>0313)
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التداوي بالدطاء مع آلتجاء إىل اهلل أكجع وأكػع :  قال العالمة الشقكاين

  :مريـلبولؽـ إكؿا يـجع  ،الج بالعؼاققرمـ الع

 .وهق صدق الؼصد ،مـ جفة العؾقؾ :أحدٍنا

وققتف بالتؼقى والتقكؾ  ،وهق تقجف قؾبف إىل اهلل ،مـ جفة الؿداوي :ّاآلخس

 .(1) اهـ .عاىلتطىل اهلل 

*** 

 

  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(، مـ ضريؼ ظبد افرمحـ بـ ثابت بـ ثقبان، ظـ ظؿر بـ هاكئ، ظـ جـادة بـ أيب >;13) افدظاء

 .أمقة، ظـ ظبادة بـ افصامت

  ت، وبقوة رجاله ثقات.وهذا إسناد ضعوف علته عبد الرمحن بن ثاب        

(، وافطزاين ذم1333) ظؿؾ افققم وافؾقؾة(، وافـسائل ذم>99:8ظـد أمحد ) وفف ضريؼ أخرى       

 (، مـ ضريؼ ظاصؿ إحقل، ظـ شؾامن رجؾ مـ أهؾ افشام، ظـ جـادة بف. 3>13) افدظاء

فؽـ احلديث حسـ بؿجؿقع افطريؼغ، وشؾامن تػرد بافرواية ظـف ظاصؿ، ومل يقثؼف ؽر ابـ حبان،         

 ، واهلل أظؾؿ.ويشفد فف احلديثان ادتؼدمان

 (.3;/3) كقؾ إوضار (1)
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 ملاٌ األمل عيد السقٔ٘علٙ ّضع الٔد 
َثـِل َأُبق الطَّا:  قال اإلمام مسؾؿ : َأْخَبَرَكا َحدَّ َٓ ـُ َيْحَقك، َقا ِهِر، َوَحْرَمَؾُة ْب

ـْ  ـِ ُمْطِعٍؿ، َط ـُ ُجَبْقِر ْب ـِ ِشَفاٍب، َأْخَبَركِل َكافُِع ْب ـِ اْب ـُ َوْهٍب، َأْخَبَركِل ُيقُكُس، َط اْب

ـِ َأبِل اْلَعاِص الثََّؼِػق  اُطْثَؿاَن   تْب
ِ
ُف َشَؽا إَِلك َرُسقِل اهلل ُدُه فِل َوَجًعا َيجِ  ، َأكَّ

  ،َجَسِدِه ُمـُْذ َأْسَؾؿَ 
ِ
 َضْع َيَدَك َطَؾى الَِّذي َتَللََّم ِمْن َجَسِدَك،»: َفَؼاَل َلُف َرُسقُل اهلل

 َوُقْدرَ 
ِ
اٍت َأُطوُذ بِاهلل  َثاَلًثا، َوُقْل َسْبَع َمرَّ

ِ
ِه ِمْن َشر  َما َأِجُد َوُقْل بِاْسِم اهلل

تِ

 .(1)«َوُأَحاِذرُ 

 

*** 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.9939أخرجف مسؾؿ ) (1)
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 اليفح يف السقٔ٘ 
ـِ  : قال اإلمام البخاري َثـِل ِحبَّاُن، َأْخَبَرَكا َطْبُد الؾَِّف، َأْخَبَرَكا ُيقُكُس، َط َحدَّ

ـِ ِشَفاٍب، َقاَل: َأْخَبَركِل ُطْرَوُة، َأنَّ َطائَِشةَ  ِه  َأنَّ َرُسوَل »، َأْخَبَرْتُف:  اْب  الؾَّ

َذاِت، ُه بَِقِدِه، َفَؾًمَّ اْشَتَؽى َوَجَعُه  َكاَن إَِذا اْشَتَؽى َكَػَث َطَؾى َكْػِسِه بِاْلُؿَعو  ـْ َوَمَسَح َط

َي فِقِه، َصِػْؼُت  ـِْػُث، َوَأْمَسُح بَِقِد  الَِّذي ُتُوف  َذاِت الَّتِي َكاَن َي َأْكِػُث َطَؾى َكْػِسِه بِاْلُؿَعو 

ـْهُ  الـَّبِي    .(1)«َط

ـْ َأبِل بِْشٍر  : وقال اإلمام البخاري َثـَا َأُبق َطَقاَكَة َط َثـَا َأُبق الـُّْعَؿاِن َحدَّ َحدَّ

ـْ َأبِل َسِعقدٍ  ِؾ َط ـْ َأبِل اْلُؿَتَقك  ـْ َأْصَحاِب الـَّبِل   :اَل قَ   َط
فِل  اْكَطَؾَؼ َكَػٌر مِ

ـْ َأْحَقاِء اْلَعَرِب 
َفاْسَتَضاُفقُهْؿ َفَلَبْقا َأْن  ،َسْػَرٍة َساَفُروَها َحتَّك َكَزُلقا َطَؾك َحل  مِ

َٓ َيـَْػُعفُ  ،ُيَضق ُػقُهؿْ  َفَؼاَل  ،َشْلءٌ  َفُؾِدَغ َسق ُد َذلَِؽ اْلَحل  َفَسَعْقا َلُف بُِؽؾ  َشْلٍء 

ُف َأْن َيُؽقَن ِطـَْد َبْعِضِفْؿ َشْلءٌ  :َبْعُضُفؿْ  ـَ َكَزُلقا َلَعؾَّ ِذي ْهَط الَّ ِء الرَّ َٓ  ،َلْق َأَتْقُتْؿ َهُم

ْهُط إِنَّ َسق َدَكا ُلِدغَ  :َفَلَتْقُهْؿ َفَؼاُلقا َفا الرَّ َٓ َيـَْػُعُف َففَ  ،َيا َأيُّ ْؾ َوَسَعْقـَا َلُف بُِؽؾ  َشْلٍء 

ـْ َشْلءٍ 
َْرِقل .َكَعؿْ  :َفَؼاَل َبْعُضُفؿْ  ،ِطـَْد َأَحٍد مِـُْؽْؿ مِ َٕ ـْ َواهلل َلَؼْد  ،َواهلل إِك ل 

َوَلؽِ

َفَصاَلُحقُهْؿ  ،َفَؿا َأَكا بَِراٍق َلُؽْؿ َحتَّك َتْجَعُؾقا َلـَا ُجْعاًل  :اْسَتَضْػـَاُكْؿ َفَؾْؿ ُتَضق ُػقَكا

ـْ اْلَغـَؿِ 
 ژپ پ پ پژ :َوَيْؼَرأُ  َفاْكَطَؾَق َيْتِػُل َطَؾْقهِ  ،َطَؾك َقطِقٍع مِ

ـْ ِطَؼالٍ 
ِذي  :َقاَل  ،َفاْكَطَؾَؼ َيْؿِشل َوَما بِِف َقَؾَبةٌ  ،َفَؽَلكََّؿا ُكِشَط مِ َفَلْوَفْقُهْؿ ُجْعَؾُفْؿ الَّ

ِذي َرَقك .اْقِسُؿقا :َفَؼاَل َبْعُضُفؿْ  ،َصاَلُحقُهْؿ َطَؾْقفِ  َعُؾقا َحتَّك َكْلتَِل َٓ َتػْ  :َفَؼاَل الَّ

ِذي َكاَن َفـَـُْظَر َما َيْلُمُرَكا الـَّبِلَّ    َفَؼِدُمقا َطَؾك َرُسقِل اهلل ،َفـَْذُكَر َلُف الَّ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.8;91(، ومسؾؿ )>330أخرجف افبخاري ) (1)
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َفا ُرْقَقةٌ » :َفَؼاَل  ،َفَذَكُروا َلفُ  اْقِسُؿوا َواْضرُِبوا  ،َقْد َأَصْبُتمْ » :ُثؿَّ َقاَل  «َوَما ُيْدِريَك َأكَّ

 . َفَضِحَؽ َرُسقُل اهلل ،«ْفًًم لِي َمَعُؽْم سَ 

ِؾ بَِفَذا :َوَقاَل ُشْعَبةُ  :َقاَل َأُبق َطْبد اهلل َثـَا َأُبق بِْشٍر َسِؿْعُت َأَبا اْلُؿَتَقك   .(1)َحدَّ

  اهـ.ريؼ أو مع ريؼ خػقػ أي تػؾ بِغقر (َكَػَث ) : قال الحافظ ابـ حجر

التَّْػؾ ٓ يؽقن إٓ ومعف شلٌء  ٕنَّ  :وهق أَقؾُّ مـ التَّْػؾ : وقال ابـ إثقر

يؼ  .(2) اهـ .مـ الر 

مها  :فؼقؾ ،ػث والتػؾوقد اختؾػ العؾؿاء يف الـَّ :  وقال اإلمام الـقوي

وٓيؽقن  ،يسقريشترط يف التػؾ ريؼ  :قال أبق طبقد ،وٓ يؽقكان إٓ بريؼ ،بؿعـك

يف  طـ كػث الـبل   وسئؾت طائشة :طؽسف قال :وققؾ ،يف الـػث

اطتبار بؿا يخرج  وٓ :قال «(3)معه كًم يـػث آكل الزبقب ٓ ريق» :فؼالت ؟الرققة

حديث الذي رقك بػاتحة الؽتاب  وقد جاء ىف ،طؾقف مـ بؾة وٓيؼصد ذلؽ

 (4)اهـ .واهلل أطؾؿ ،فجعؾ يجؿع بزاقف ويتػؾ

ػث طـد الرقل فؿـعف ققم، وأجازه واختؾػ يف الـَّ  : قال الؼرصبلو

قال و .يـػث، وٓ يؿسح وٓ يعؼد قال طؽرمة: ٓ يـبغل لؾراقل أنْ  .آخرون

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.(، خمتًك 9931(، ومسؾؿ )99:9أخرجف افبخاري ) (1)  ا

 (.;;/8) افـفاية ذم ؽريب احلديث (9)

 افؽزى(، وافـسائل ذم900) (، واحلؿقدي93130) (، وأمحد;191) : أخرجف ابـ ماجةصحقح (0)

ظـ ظبقد  ،ظـ افزهري ،(، وؽرهؿ مـ ضريؼ شػقان بـ ظققـة;;98) (، وابـ حبان08>;( );;3:)

  بـحقه. ظـ ظائشة  ،اهلل بـ ظبد اهلل

 .وإشـاده صحقح       

 (.9>91): (، رؿؿ احلديث9;13/1) رشح افـقوي ظذ صحقح مسؾؿ(3)
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وقال بعضفؿ: دخؾت طىل الضحاك  .إبراهقؿ: كاكقا يؽرهقن الـػث يف الرقل

فعقذتف  وهق وجع، فؼؾت: أٓ أطقذك يا أبا محؿد؟ قال: بىل، ولؽـ ٓ تـػث،

وقال ابـ جريج قؾت لعطاء: الؼرآن يـػخ بف أو يـػث ؟ قال: ٓ شئ  .بالؿعقذتقـ

وسئؾ محؿد بـ  .ثؿ قال بعد: اكػث إن شئت .مـ ذلؽ ولؽـ تؼرؤه هؽذا

 .اسقريـ طـ الرققة يـػث فقفا، فؼال: ٓ أطؾؿ هبا بلًس 

كان  ل الـب أنَّ   روت طائشة :وإذا اختؾػقا فالحاكؿ بقـفؿ السـةقال: 

  ...وقد ذكركاه أول السقرة ويف سبحان يـػث يف الرققة، رواه آئؿة،

يـػث، فؽلكف ذهب  ا ما روي طـ طؽرمة مـ ققل: ٓ يـبغل لؾراقل أنْ وأمَّ قال: 

 .ػث يف العؼد مؿا يستعاذ بف، فال يؽقن بـػسف طقذةاهلل تعاىل جعؾ الـَّ  فقف إىل أنَّ 

ػث يؽقن الـَّ  ا مل يجب أنْ  العؼد إذا كان مذمقمً ػث يفالـَّ  نَّ ٕ :ولقس هذا هؽذا

رواح، حر الؿضر بإبف الس   ؿا أريدَ ػث يف العؼد إكَّ الـَّ  نَّ وٕ .ابال طؼد مذمقمً 

 .(1) اهـ .بدان، فال يؼاس ما يـػع بؿا يضرػث ٓستصالح إوهذا الـَّ 

*** 
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 (.;93/98) تػسر افؼرضبل (1)
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 كسأٍ٘ طلب السقٔ٘
َثـَا ُمَس  : قال اإلمام البخاري ـِ َحدَّ ـْ ُحَصْق ـُ ُكَؿْقٍر، َط ـُ ْب َثـَا ُحَصْق ٌد، َحدَّ دَّ

ـِ َطبَّاسٍ  ـِ اْب ـِ ُجَبْقٍر، َط ـْ َسِعقِد ْب ، َط ـِ ْحَؿ ـِ َطْبِد الرَّ َقاَل: َخَرَج َطَؾْقـَا الـَّبِلُّ   ْب

ُجُل » َيْقًما َفَؼاَل:  ، َوالـَّبِيُّ َمَعُه ُطرَِضْت َطَؾيَّ اأُلَمُم، َفَجَعَل َيُؿرُّ الـَّبِيُّ َمَعُه الرَّ

ُجاَلِن، ْهُط، َوالـَّبِيُّ َلْقَس َمَعُه َأَحٌد، َوَرَأْيُت َسَواًدا َكثِقًرا َسدَّ  الرَّ َوالـَّبِيُّ َمَعُه الرَّ

أُلُفَق، َفَرَجْوُت َأْن َتُؽوَن ُأمَّتِي، َفِؼقَل: َهَذا ُموَسى َوَقْوُمُه، ُثمَّ ِققَل لِي: اْكُظْر، ا

َفَرَأْيُت َسَواًدا َكثِقًرا َسدَّ اأُلُفَق، َفِؼقَل لِي: اْكُظْر َهَؽَذا َوَهَؽَذا، َفَرَأْيُت َسَواًدا َكثِقًرا 

َِٓء ُأمَّ  َِٓء َسْبُعوَن َأْلًػا َيْدُخُؾوَن الَجـََّة بَِغْقرِ َسدَّ اأُلُفَق، َفِؼقَل: َهُم ُتَك، َوَمَع َهُم

ـْ َلُفْؿ، َفَتَذاَكَر َأْصَحاُب الـَّبِل   «ِحَساٍب  َق الـَّاُس َوَلْؿ ُيَبقَّ ـُ  َفَتَػرَّ ا َكْح َفَؼاُلقا: َأمَّ

ِف َوَرُسقلِِف، ْرِك، َوَلؽِـَّا آَمـَّا بِالؾَّ ِء ُهْؿ َأْبـَاُؤَكا، َفَبَؾَغ الـَّبِلَّ  َفُقلِْدَكا فِل الش  َٓ ـْ َهُم
َوَلؽِ

َٓ َيْؽَتُووَن، َوَطَؾى َرب ِفْم »َفَؼاَل:   َٓ َيْسَتْرُقوَن، َو َٓ َيَتَطقَُّروَن، َو ُهُم الَِّذيَن 

ُؾونَ  ـٍ َفَؼاَل: َأمِـُْفؿْ  «َيَتَوكَّ ـُ مِْحَص اَشُة ْب  «َكَعمْ »ِف؟ َقاَل: َأَكا َيا َرُسقَل الؾَّ  َفَؼاَم ُطؽَّ

 .«َسَبَؼَك بَِفا ُطَؽاَشةُ »َفَؼاَم آَخُر َفَؼاَل: َأمِـُْفْؿ َأَكا؟ َفَؼاَل: 

وأخرجف مسؾؿ مـ صريؼ سعقد بـ مـصقر، حدثـا هشقؿ، أخبركا حصقـ بـ 

 .«ٓ يؽتوون»، بدل: و(1)«ٓيرقونو»: بف، وقال فقف طبد الرمحـ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  هبا شعقد بـ مـصقر صذر  =صاذة «ٓ يرقون»(، وزيادة: 993) (، ومسؾؿ8:89) أخرجف افبخاري (1)

ط ادستؼقؿذم  وؿد تؽؾؿ ظؾقفا صقخ اإلشالم ابـ تقؿقة ( ؾؼال: :09-9/099) اؿتضاء افكا

هم الذين ٓ يسترقون، وٓ يؽتوون، وٓ »دخؾقن اجلـة بغر حساب: ثبت ذم افصحقح ذم صػة افذيـ ي

 ؿ ٓ يسسؿقن: أي ٓ يطؾبقن مـ ؽرهؿ أنْ ؾجعؾ مـ صػاهتؿ أهنر  «يتطقرون، وطؾى رهبم يتوكؾون

رؿك  بل افـر  ؾننر  =ـان ذفؽ ؿد روي ذم بعض ضرق مسؾؿ ؾفق ؽؾطٌ  : ٓ يرؿقن. وإنْ يرؿقفؿ، ومل يؼْؾ 

 ؽـر كػسف وؽره، ف
ِ
 = ـها ف داع فف.ؾنكر  =مـ ؽره= بخالف افراؿل ؽره ف مل يسسق، ؾادسسؿل ضافب فؾدظاء
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يدخل من أمتي »أنف ؿال: افصحقح (: وؿد ثبت ظـف ذم;1/09) جمؿقع افػتاوى وؿال ـام ذم        

. «م يتوكؾونالجـة سبعون ألػا بغقر حساب هم الذين ٓ يسترقون وٓ يؽتوون وٓ يتطقرون وطؾى رهب

يرؿقف، وافرؿقة مـ  يطؾب مـ ؽره أنْ  أنْ  :آشسؿاءوؿ ٓ يسسؿقن، ؾفمٓء مـ أمتف، وؿد مدحفؿ بلهنر 

ٓ »يرؿقف ورواية مـ روى ذم هذا:  يرؿل كػسف وؽره وٓ يطؾب مـ أحد أنْ   ظاء وـان هقكقع افد  

 ضعقػة ؽؾط.ـها «يرقون

يرؿل مـ بف ؿرحة، أو جرح أو  (: وـان ::3-1/3:9) عادزاد اد ذم  وؿال ابـ افؼقؿ        

بسم اهلل، تربة أرضـا، بريؼة بعضـا يشػى سؼقؿـا »صؽقى، ؾقضع شبابتف بإرض، ثؿ يرؾعفا ويؼقل: 

ا افذيـ يدخؾقن ، وهق يبطؾ افؾػظة افتل جاءت ذم حديث افسبعغ أخػً افصحقحغهذا ذم «بنذن ربـا

ؽؾط مـ افراوي،  «ٓ يرقون»ؿ ٓ يرؿقن وٓ يسسؿقن. ؾؼقفف ذم احلديث: اجلـة بغر حساب، وأهنر 

: ؿؾت. «هم الذين ٓ يسترقون»يؼقل ذفؽ. ؿال: وإكام احلديث   شؿعت صقخ اإلشالم ابـ تقؿقة

وهق شمال  ،آشسؿاءة بغر حساب= فؽامل تقحقدهؿ، وهلذا كػك ظـفؿ همٓء دخؾقا اجلـر  ٕنر  =وذفؽ

، ؾؾؽامل تقـؾفؿ ظذ رهبؿ وشؽقهنؿ إفقف، وثؼتفؿ «وطؾى رهبم يتوكؾون»يرؿقهؿ. وهلذا ؿال:  افـاس أنْ 

ا ٓ رؿقة وٓ ؽرها، وٓ حيصؾ هلؿ ضرة اس صقًً بف، ورضاهؿ ظـف، وإكزال حقائجفؿ بف ٓ يسلخقن افـر 

سـ، وادسسؿل ؿال: وافراؿل متصدق حم  قحقد وتضعػف.افطرة تـؼص افتر  ؾننر  =تصدهؿ ظام يؼصدوكف

 ـها .«من استطاع مـؽم أن يـػع أخاه فؾقـػعه»رؿك، ومل يسسق، وؿال:  شائؾ وافـبل 

ة بغر (: وفذفؽ ـان مـ صػات افذيـ يدخؾقن اجلـر 3>1/3) افصحقحة وؿال افعالمة إفباين ذم         

 ـام ذم حديث ابـ ظباس - ؿ ٓ يسسؿقن، وٓ يؽتقون، وٓ يتطرون، وظذ رهبؿ يتقـؾقنحساب أهنر 

وهل زيادة صاذة ـام بقـتف  «ٓ يرقون وٓ يسترقون»وزاد مسؾؿ ذم روايتف ؾؼال:  - ظـد افشقخغ 

 (.983)خمتك صحقح مسؾؿ ؾقام ظؾؼتف ظذ ـتايب

اد ا رواية صاذة، أخطل ؾقفا أحد رواتف ظـده، ؾغر احلديث ؾز(: ؾنهنر >19/;) افضعقػةوؿال ذم         

ا فرواية اجلامظة حلديث ابـ ظباس افذيـ رووه !! خالؾً «ٓ يؽتوون» :، وأشؼط«ٓ يرقون» :وأنؼص= زاد

مما يمـد افشذوذ ادذـقر، خمافػتف فسائر إحاديث افقاردة ذم  وإنر  «.ٓ يسترقون، وٓ يؽتوون..»بؾػظ: 

  وحديث ابـ مسعقدظـد مسؾؿ وأيب ظقاكة وؽرمها،   افباب، مثؾ حديث ظؿران بـ حصغ

ام وؾؼ وؽره، ؾؾقس ؾقفام اجلؿع بغ افؾػظغ ادذـقريـ، بؾ إهنر  إدب ادػردظـد افبخاري ذم

، مع خمافػتف فؾسـة افعؿؾقة ـام «ٓ يرقون»: حديث ابـ ظباس ظـد اجلامظة. ؾذفؽ ـؾف يمـد صذوذ فػظ

قؼات أـثر مـ مرة. ثؿ جاءت هذه ادـاشبة حؼقؼ ذم بعض افتعؾا مـ هذا افتر تؼدم. وؿد ــت ذـرت صقًً 

 ـها ا، واهلل شبحاكف وتعاػ ويل افتقؾقؼ، واهلادي إػ أؿقم ضريؼ.ؾزدتف بقاكً 

ظذ ماؿرره صقخ اإلشالم  (9831) رؿؿ: ظـد حديث افػتح ذم  اظسض احلاؾظ ابـ حجر ؾائدة:        

: ل: ووؿع ذم رواية شعقد بـ مـصقر ظـد مسؾؿا ؽر حمػقطة ؾؼاوتؾؿقذه مـ صذوذ هذه افرواية وأهنر 

مـ  ا ؽؾطٌ وؿد أنؽر افشقخ تؼل افديـ ابـ تقؿقة هذه افرواية وزظؿ أهنر ، «وٓ يؽتوون» :بدل «وٓ يرقون»

ا ؾؼد رؿك ك، وأجًض افراؿل حيسـ إػ افذي يرؿقف ؾؽقػ يؽقن ذفؽ مطؾقب افسر  راوهيا= واظتؾ بلنر 

 = «من استطاع أن يـػع أخاه فؾقػعل»ل أصحابف، وأذن هلؿ ذم افرؿك، وؿال: ب، ورؿك افـر جزيؾ افـبل 
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فؿ طىل السبعقـ إلػ بلكَّ  بل هق صؾب الرققة وقد أثـك الـ اإلسرتقاء:

 ;أي ٓ يطؾبقن مـ أحد أن يؼرأ طؾقفؿ : قال العالمة ابـ طثقؿقـ .ٓيسترققن

 .لعزة كػقسفؿ طـ التذلؾ لغقر اهلل( 2 .لؼقة اطتؿادهؿ طىل اهلل (1 لؿا يظ:

 (.1/130) افؼقل ادػقد. اهـعؾؼ بغقر اهللولؿا يف ذلؽ مـ التَّ  (3

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ف يسلل ؽره ويرجق كػعف، ومتام افتقـؾ يـاذم ذفؽ. ؿال: وإكام ؾنكر  =ا ادسسؿلػع مطؾقب. ؿال: وأمر وافـر 

 ء. يرؿقفؿ وٓ يؽقهيؿ وٓ يتطرون مـ يش ادراد وصػ افسبعغ بتامم افتقـؾ ؾال يسلخقن ؽرهؿ أنْ 

 ،وؿد اظتؿده افبخاري ومسؾؿ ،افزيادة مـ افثؼة مؼبقفة، وشعقد بـ مـصقر حاؾظ بلنر  وأجاب ؽرهؿال:         

تغؾقط افراوي مع إمؽان تصحقح افزيادة ٓ يصار إفقف، وادعـك  واظتؿد مسؾؿ ظذ روايتف هذه، وبلنر 

يرؿقف تام  افذي ٓ يطؾب مـ ؽره أنْ  لنر ف اظتؾ ب= ٕنر لغؾقط مقجقد ذم ادسسؿافذي محؾف ظذ افتر 

ٓ يؿؽـف مـف ٕجؾ متام افتقـؾ، وفقس ذم  بغل أنْ قـؾ، ؾؽذا يؼال فف: وافذي يػعؾ ؽره بف ذفؽ يـْ افتر 

ؼيع ف ذم مؼام افتر ا دٓفة= ٕنر فف أجًض   ، وٓ ذم ؾعؾ افـبلكوؿقع ذفؽ مـ جزيؾ دٓفة ظذ اددظ

ؾاظؾ ذفؽ ٓ   فؾامدة= ٕنر ام ترك ادذـقرون افرؿك وآشسؿاء حساًم يؼال: إكر  نْ وتبقغ إحؽام، ويؿؽـ أ

ـً وإكر  ،يؽؾ كػسف إفقف، وإٓ ؾافرؿقة ذم ذاهتا فقست ممـقظة يلمـ أنْ  ا أو احتؿؾف، ومـ ام مـع مـفا ما ـان رش

فل ـام تؼدم ظؾة افـر  ؾػقف إصارة إػ «اطرضوا طؾي رقاكم، وٓ بلس بالرقى ما مل يؽن شرك»: ثؿ ؿال 

 ـها ا ذم ـتاب افطب.تؼرير ذفؽ واضحً 

 -( ؾؼال 9;/1) تقسر افعزيز احلؿقدذم   اهلل آل افشقخ وؿد أجاب ظـف افشقخ شؾقامن بـ ظبد          

   وهق خطل مـ وجقه::  -بعد ذـره فؽالم احلاؾظ

ا ظذ وجقه ٓ يصح محؾفا ظؾقفا، ـؼقل بعضفؿ: هذه افزيادة ٓ يؿؽـ تصحقحفا إٓ بحؿؾف : أنر إول        

ا أو احتؿؾف «ٓ يرقون» :ادراد ـً ا ؾعذ هذا ظذ هذا أصال. وأجًض  ف فقس ذم احلديث ما يدل  ؾنكر  =بام ـان رش

ا. ـً   ٓ يؽقن فؾسبعغ مزية ظذ ؽره= ؾنن مجؾة ادممـغ ٓ يرؿقن بام ـان رش

ف مـ أؾسد افؼقاس وـقػ يؼاس مـ شلل ؾنكر  =...( إفخ ٓ يصح هذا افؼقاس : ؿقفف: )ؾؽذا يؼالاينافثر         

ف تسقية بغ ٕنر  =ف ؿقاس مع وجقد افػارق افؼظل، ؾفق ؾاشد آظتباروضؾب ظذ مـ مل يسلل؟! مع أنر 

. رواه أمحد وافسمذي «من اكتوى أو استرقى فؼد برئ من التوكل»ما ؾرق افشارع بقـفام بؼقفف: 

ابـ ماجة، وصححف ابـ حبان واحلاـؿ أجًضا. وـقػ اجعؾ ترك اإلحسان إػ اخلؾؼ شبًبا وصححف و

. وٓ اجقز افـبلر  ك جزيُؾ ؿَ مـ ؽر شمال، ؾؼد رَ  َل ؿِ أو رُ  كؿَ فؾسبؼ إػ اجلـان؟! وهذا بخالف مـ رَ 

   ذم تؾؽ احلال.يؼال: إكف= مل يؽـ متقـاًل  أنْ 

ذفؽ مـ جزيؾ ظؾقف افسالم...( إفخ، ـالم ؽر صحقح بؾ مها شقدا  : ؿقفف: )فقس ذم وؿقعافثافث        

 ـها ؾاظؾؿ ذفؽ. .ف ٓ يـاذم افتقـؾظذ أنر  ادتقـؾغ، ؾنذا وؿع ذفؽ مـفام، دلر 
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ا الحديث أخر يف صػة أهؾ الجـة الذيـ يدخؾقهنا وأمَّ :  وقال ابـ إثقر

ففذا  «هم الذين ٓ يسترقون وٓ يؽتوون، وطؾى رهبم يتوكؾون» :بغقر حساب

مـ صػة إولقاء الؿعرضقـ طـ أسباب الدكقا الذيـ ٓ يؾتػتقن إىل شلء مـ 

لفؿ يف ا العقام فؿرخص وتؾؽ درجة الخقاص ٓ يبؾغفا غقرهؿ، فلمَّ  ،طالئؼفا

كان  ،طاءواكتظر الػرج مـ اهلل بالدُّ  ،داوي والؿعالجات، ومـ صبر طىل البالءالتَّ 

ـْ  مل يصبر رخص لف يف الرققة والعالج  مـ مجؾة الخقاص وإولقاء، وم

 .(1) اهـ.والدواء

 والرققة لفا ثالث حآت: :قلت

 .ـ إلػج مـ حديث السبعقرِ خْ تؽقن الراقل لـػسؽ، وهذا ٓ يُ  أنْ  :األّىل

َكاَن إَِذا اْشَتَؽك َكَػَث  َأنَّ َرُسقَل اهلل   حديث طائشة :ومـ هذا الباب

َذاِت    .(2)َوَمَسَح َطـُْف بَِقِدهِ ِ ،َطَؾك َكْػِسِف بِاْلُؿَعق 

ج مـ حديث رِ خْ ا ٓ يُ غقرك دون صؾب مـؽ، وهذ أيًض  َؽ يرققَ  أنْ  :٘الجاىٔ

 .السبعقـ إلػ

 ، أكَّ  ائشةحديث ط :ومـ هذا الباب
ِ
فا قالت: َكاَن إَِذا اْشَتَؽك َرُسقُل اهلل

 ُيْبرِيَك،»َرَقاُه ِجْبِريُؾ، َقاَل:  
ِ
َوِمْن ُكل  َداٍء َيْشِػقَك، َوِمْن َشر  َحاِسٍد  بِاْسِم اهلل

، َأنَّ ِجْبِريَؾ، َأَتك الـَّبِلَّ  قدٍ وحديث َأبِل َسعِ  .(3)«إَِذا َحَسَد، َوَشر  ُكل  ِذي َطْقنٍ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.988-9/983) افـفاية ذم ؽريب احلديث(1)

 (.9>91(، ومسؾؿ )>330أخرجف افبخاري ) (9)

 (.8;91أخرجف مسؾؿ ) (0)
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ُد اْشَتَؽْقَت؟ َفَؼاَل:    َأْرِققَك،»َقاَل:  «َكَعمْ »َفَؼاَل: َيا ُمَحؿَّ
ِ
ِمْن ُكل   بِاْسِم اهلل

 َأْرِققَك َشْيٍء ُيْمِذيَك، ِمْن َشر  ُكل  َكْػٍس َأْو َطْقِن َحاِسٍد، اهلُل َيْشِػقَك 
ِ
 .(1)«بِاْسِم اهلل

يدخؾقن يف حديث السبعقـ  أن يرققؽ غقرك بطؾب مـؽ، ففمٓء ٓ :٘الجالج

 .إلػ، واهلل أطؾؿ

***   

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (.9;91ؾؿ )أخرجف مس (1)
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 تيبَٔات للساقٕ ّاملسرتقٕ
 .يالزم تؼقى اهلل طز وجؾ، ومراقبتف يف السر والعالكقة طىل الراقل أنْ و

يف مجقع  ابعة الـبل يخؾص يف أطؿالف هلل تعاىل، ويحرص طىل مت وأنْ 

 .أحقالف

قبة مـ يحث الؿريض طىل صدق الؾجقء إىل اهلل تعاىل، واإلكابة إلقف، والتَّ  وأنْ 

 .كؾ ماوقع مـ الذكقب

، وما يؽقن واضًحا يف رققتف بؽتاب اهلل، وما ورد يف سـة رسقل اهلل  وأنْ 

 .فقف تجربة ٓ تتـاىف مع الؽتاب والسـة

 .ىل العؾؿاء الـاصحقـ فقؿا أشؽؾ طؾقفجقع إيحرص طىل الرُّ  وأنْ 

ر مـ التَّ  وطؾقف أنْ  ؿائؿ وما فقف شرك: فنذا جاءه مـ طـده شلء مـ ذلؽ يحذ 

خؾص مـ ذلؽ، ويبادر الراقل بـػسف إىل قبة اهلل تعاىل، والتَّ بادر إىل كصحف بالتَّ 

 .ؿقؿة وإتالف أطؿال السحرقطع التَّ 

 .الؼرآن، والدطاء بإدطقة الشرطقةويـصح الؿريض بؽثرة ذكر اهلل، وقراءة 

 .اس يف دفع البالء طـفؿ باهلل تعاىلؼ الـَّ يعؾ   وطؾقف بصدق الؼصد، وأنْ 

التداوي بالدطاء مع آلتجاء إىل اهلل أكجع وأكػع :  قال العالمة الشقكاين

 :مريـلولؽـ إكؿا يـجع ب ،مـ العالج بالعؼاققر

 .دصدق الؼص :وهق ،مـ جفة العؾقؾ :أحدٍنا
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قكؾ طىل اهلل وققتف بالتؼقى والتَّ  ،تقجف قؾبف إىل اهلل :ٍّْ ،ّاآلخس مً جَ٘ املداّٖ

 .(1) اهـ .عاىلت

يحذر طىل كػسف مـ الدكقا: فؽؿ قد رأيـا مـ أكاس كاكقا طىل  وطىل الراقل أنْ 

َّٓ  ا لؾعؾؿ، فؿا إنْ خقر وصالح، وبعضفؿ كان صالبً   وفتـقا دخؾقا يف هذا الباب إ

أحدهؿ صار طـده جؾسات خاصة  وأصبحقا يؾفثقن وراءها، حتك إنْ  بالدكقا،

ا ا لؾعؾؿ، وداطقً كان صالبً  ة، وكؾ جؾسة لفا سعر، وبعد أنْ لؾرققة وجؾسات طامَّ 

ـافس مع أهؾ إىل اهلل طز وجؾ، صار جؾ مهف بـاء العؿائر وفتح الؿحالت، والتَّ 

ا لؾرققة، وكان ٓ غقرً ا صالدكقا طىل حطامفا، وأطرف أحَدهؿ استلجر لف مؽاكً 

ا، فؿا مل يعطف ٓ يطؾب مـف شقئً  ا أخذه، وإنْ أططاه الؿريض شقئً  فننْ  :ايشترط شقئً 

هل إٓ أيام وقد أصبح الدخقل إلقف بؿبؾغ، وجعؾ لف مـ يجؾس ٕخذ الؿبالغ 

ساء بدون وجقد محارم، وٓ مـ الؿرضك، وأصبح ٓ يتقرع مـ الؼراءة طىل الـ  

 .باهلل حقل وٓ ققة إٓ

ساء، وهذا أمر خطقر تساهؾ فقف الؽثقر مـ الرقاة فقؿا يتعؾؼ بلمر الخؾقة بالـ  

ف يتابع الؿرأة وزطؿ أكَّ  والؼراءة طؾقفـ بغقر وجقد محارم، وبعضفؿ ربؿا مسَّ 

ٓ خيؾون رجل بامرأة إٓ مع »يؼقل:  بل الجـل يف مقاضع مـ جسدها، والـَّ 

فؼال رجؾ مـ إكصار: يا  «إياكم والدخول طؾى الـساء»: ، ويؼقل(2)«ذي حمرم

ألن يطعن دم »، ويؼقل: (3)«الحؿو الؿوت»رسقل اهلل، أفرأيت الحؿق؟ قال: 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.3;/3) كقؾ إوضار (1)

 . (، ظـ ابـ ظباس1031(، ومسؾؿ )8900أخرجف افبخاري ) (9)

 . (، ظـ ظؼبة بـ ظامر91:1(، ومسؾؿ )8909أخرجف افبخاري ) (0)
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، فنكا هلل (1)«خقر له من أن يؿس امرأة ٓ حتل له رأس أحدكم بؿخقط من حديد

وكؿ قد فتـ مـ أكاس بسبب  ،كؿ قد حصؾت مـ حقادث وإكا إلقف راجعقن

 وصدق اهلل سبحاكف إذ يؼقل: ساهؾ يف هذا إمر، ومخالػة أمر الـبل التَّ 

الـقر: ] ژڑ ک  ک ک ک  گ گ گ گ ڳ   ڳ ڳژ

63].  

استطاع: حتك ٓ يخرج  الؿسترقل أن يحرص طىل رققة كػسف بـػسف إنْ  وطىل

مل يستطع وأراد مـ يرققف فؾقؼصد  فننْ  :بطؾبف لؾرققة مـ حديث السبعقـ إلػ

 .ا يتقسؿ فقف الخقر والصالح، مؿـ طرف باّتباطف لؾؽتاب والسـةإكساكً 

ر مـ إتقان السحرة والؿشعقذيـ، واو  .لؽفـة والعرافقـطؾقف أن َيْحَذر وُيَحذ 

 :عالمات الساحس

 :احر طالمات يعرف هبالؾسَّ  ولقعؾؿ أنَّ 

استرهاب وإخافة مـ يصؾ إلقف: فتجده يتؿتؿ بؽالم غقر مػفقم، يرفع  فننوا:

صقتف تارة ويخػضف تارة، ويؾحؼ ذلؽ اكػعآت شقطاكقة تؽقن مػتعؾة مـف أو 

 .مـ أولقاء الشقاصقـ

مػفقمة، وتتـقع بحسب صريؼة السحر التل تالوة وطؿؾ صالسؿ غقر  ومنوا:

جقم والؿالئؽة يسقر طؾقفا، فقلخذ مـ صالسؿ القفقد وطباد الفقاكؾ والـُّ 

 .ومستخدمل الجـ وكحقهؿ أو مـ الخرز وإوتار والحؾؼ مـ حديد وغقره

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مـ حديث معؼؾ (، 0;19) مسـده (، وافروياين ذم919-93/911)افؽبر أخرجف افطزاين ذم (1)

 (.999)  فؾعالمة إفباين افسؾسؾة افصحقحة وهق ذم، بـ يسار 
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: أكف يطؾب بعض إثر مـ الؿريض أو مـ يذهب إلقف، كالشعر أو وونوا

 .ب أو غقر ذلؽإضافر أو قطعة مـ الثقا

: أكف يعطل الؿريض ما يرمقف يف بئر أو يدفـف أو يحرقف، مـ تؿاثقؾ أو وونوا

 .طؼد أو صالسؿ أو حروف مؼطعة أو كتابات غقر مػفقمة

ف قد يخبر باسؿ مـ يليت إلقف وحاجتف، وما يشتؽل مـف قبؾ أن يخبره، : أكَّ وونوا

 .وكؾ ذلؽ مـ إخبار الجـ لف

ؿائؿ ويلمر بتعؾقؼفا طىل الؿريض، يف يده أو طـؼف أو يف ف يعؿؾ التَّ : أكَّ وونوا

 .اداره أو يف مركبف أو يلمره بؿا هق محرم شرطً 

ف قد يصقر لؾؿريض مـ سحره، أو طاكف، فقراه طىل صقرتف يف الؿاء، : أكَّ وونوا

 .احر مـ الشقاصقـ يتؿثؾ طىل صقرتفأحد أطقان السَّ  أو يف راحة القد، وذلؽ أنَّ 

 .احر يتصػ بالؽذب يف اققالف والػجقر يف تعامؾفالسَّ  : أنَّ وونوا

  .الساحر يتصػ بالؼذارة يف مؾبسف ومظفره ومؽاكف : أنَّ وونوا

وأما أصحاب إحقال الشقطاكقة ففؿ مـ  : قال شقخ اإلسالم ابـ تقؿقة

جـس الؽفان يؽذبقن تارة ويصدققن أخرى وٓ بد يف أطؿالفؿ مـ مخالػة 

  ژۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ  ے   ے ۓ ژ :قال تعاىل .لألمر

ا الخبائث مـ ولفذا يقجد القاحد مـ همٓء مالبًس  .[222 -221الشعراء: ]
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اس يف ا لؾـَّ ا لؾػقاحش أو ضالؿً التل تحبفا الشقاصقـ ومرتؽبً  جاسات وإقذارالـَّ 

 .(1)أكػسفؿ وأمقالفؿ وغقر ذلؽ

لسحر والؽفاكة: ففذه بعض العالمات التل يعرف هبا الدجالقن مـ أهؾ ا

 .فؾقحذر الؿسؾؿ طىل ديـف

قكؾ طؾقف، يعؾؼ قؾبف باهلل طز وجؾ، ويعظؿ الثؼة بف، والتَّ  أنْ  وطىل الؿسترقل

فا تـػع الشػاء بقد اهلل: فال يعتؼد يف الرققة أكَّ  الرققة مجرد سبب وأنَّ  ولقعؾؿ أنَّ 

 .يف الشرك والتـديد قحقد، ويققعهذا يضر بالتَّ  اقل ذلؽ: فننَّ بذاهتا، وٓ يف الرَّ 

 

*** 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 أحاديث افسحر ذم افؽتب افستة، رواية ودراية: (، واكظر ـتاب8;/1)جمؿقع افػتاوى(1)

 (.819-:83)ص
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 أسباب الْقآ٘ مً العنيمً 
بريؽ وهذا يؽقن مـ ِقَبؾ مـ أسباب الققاية مـ العقـ قبؾ وققطفا التَّ  تؼدم أنَّ 

ـ قبؾ العائـ، وقد مضك البحث فقف، وهـاك أسباب أخرى لؾققاية مـ العق

مـ  حػظ اهلل طزوجؾ لؾعبدمـ أسباب  وققطفا، وهل طبارة طـ أمقر شرطقة

 فؿـ تؾؽ إسباب: ،العقـ

 :التْكل علٙ اهلل سبحاىُ ّتعاىل 

 ڻ  ڻ ڻ ں ں ڱژ ا طـ يعؼقب طؾقف السالم: مخبرً  -تعاىل-قال اهلل

 ﮷﮸﮶  ﮴﮵   ﮳  ﮲  ۓ ےۓ ے ھ ھ ھ ھ ہ ہہ   ہ ۀ ۀ ڻ

  .[67يقسػ] ژ﮻ ﮺ ﮹

 .اإلصابة بالعقـ طؾقفؿ تفخشقهق سبب هذه القصقة مـ يعؼقب لبـقف  تؼدم أنَّ 

 ژہ ھ ھ ھ ھ ے ےژ : وققلف:  ل ابـ جرير الطبريقا

أدفع طـؽؿ مـ قضاء اهلل الذي قد قضاه طؾقؽؿ مـ شلء،  يؼقل: وما أقدر أنْ 

يؼقل: ما الؼضاء  ژۓ  ﮲  ﮳   ﮴ ژ صغقر وٓ كبقر: ٕن قضاءه كافذ يف خؾؼف

والحؽؿ إٓ هلل دون ما سقاه مـ إشقاء، فنكف يحؽؿ يف خؾؼف بؿا يشاء، فقـػذ 

يؼقل: طىل اهلل  ژ ﮶ ﮷ ژ فقفؿ حؽؿف، ويؼضل فقفؿ وٓ يرد قضاؤه

 وأكتؿ سالؿقن 
َّ
، حتك يردكؿ طظ

َّ
تقكؾت فقثؼت بف فقؽؿ، ويف حػظؽؿ طظ

 اهـ .معافقن، ٓ طىل دخقلؽؿ مصر إذا دخؾتؿقها مـ أبقاب متػرقة
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 فائدٗ: 

وٓ  ،س بف: والتحرز مـ العقـ مؼدمًا ٓبل قال الشقخ العالَّمة ابـ طثقؿقـ

آطتؿاد طىل اهلل سبحاكف مع فعؾ  :ؾالتقكّ  ٕنَّ  :ؾبؾ هق التقكّ  ،قكؾيـايف التَّ 

 ...يعقذ الحسـ والحسقـ وقد كان الـبل  ،إسباب التل أباحفا أو أمر هبا

 .(1) اهـ .خ كالمفال

 :حملافظ٘ علٙ قساءٗ األذكازا 

صباح والؿساء، وأذكار ٓ يتفاون يف قراءة أذكار ال بغل طىل الؿسؾؿ أنْ يـْ 

بؿختؾػ  -هذه إذكار  فننَّ  :الـقم، وغقرها مـ إذكار الثابتة طـ الـبل 

يتحصـ بف الؿسؾؿ مـ شقاصقـ اإلكس والجـ، حصقـًا تعتبر حصـًا  - أكقاطفا

بالعقـ،  آخرون أصقبقاوكؿ مـ إكسان هتاون يف قراءة إذكار فلصقب بالسحر، و

  .، واهلل الؿستعانؿ يف قراءة إذكارهأو بغقر ذلؽ، بسبب تؼصقر

: والذكب لجفؾ الؿعقـ، وغػؾتف، وغرتف طـ محؾ سالحف  قال ابـ الؼقؿ

فالعائـ ٓ يمثر يف شاكل السالح، كالحقة إذا قابؾت درطا سابغا طىل  :كؾ وقت

 مجقع البدن لقس فقف مقضع مؽشقف، فحؼ طىل مـ أراد حػظ كػسف، ومحايتفا أنْ 

ا طىل أوراد التعقذات ا ٓبسا أداة الحرب، مقاضبً ا متحصـً طً ٓ يزال متدر

 .(2) اهـ .حصقـات الـبقية التل يف الؼرآن والتل يف السـةوالتَّ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.;9/11) جمؿقع ؾتاوى ابـ ظثقؿغ(1)

 (.1/331) مدارج افسافؽغ (9)
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 :مً العنيباهلل االستعاذٗ 

 ڦ ڦ ڦ  ڦ ڤ ڤ ڤ  ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿژ قال اهلل تعاىل: 

 1الػؾؼ: ] ژڇ چ چ   چ چ ڃ ڃ  ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ

- 5]. 

: اختؾػ أهؾ التلويؾ يف الحاسد الذي ُأمِر الـبل  يقال ابـ جرير الطبر

 أن يستعقذ مـ شر حسده بف، فؼال بعضفؿ: ذلؽ كؾ حاسد، ُأمِر الـبل  

هبذه أية أن  وقال آخرون: بؾ ُأمِر الـبل  ...أن يستعقذ مـ شر طقـف وكػسف

 وأوىل الؼقلقـ بالصقاب يف ذلؽ ققل ...يستعقذ مـ شر القفقد الذيـ حسدوه

د فعابف أو سحره أو أن يستعقذ مـ شر كؾ حاسد إذا حس مـ قال: أمر الـبل 

وإكؿا قؾـا: ذلؽ أوىل بالصقاب ٕن اهلل طز وجؾ مل يخصص مـ  :بغاه سقءا

حاسدا دون حاسد، بؾ طؿ أمره إياه  ژچ چ   چ چ ڇژ ققلف: 

 اهـ .بآستعاذة مـ شر كؾ حاسد، فدل ذلؽ طىل طؿقمف

حاسد إذا  : ويف اإلستعاذة مـ شر   لحسـ الؿاورديوقال اإلمام أبق ا

  حسد وجفان:

مـ شر كػسف وطقـف: فنكف ربؿا أصاب هبا فعان وضر، والؿعققن  :أحدٍنا

 ...الؿصاب بالعقـ

أن يحؿؾف فرط الحسد طىل إيؼاع الشر بالؿحسقد: فنكف يتبع  :الجاىٕ

 .(1) اهـ .الؿساوئ، ويطؾب العثرات

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.::9/0) افـؽت وافعققن (1)
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: اقتران الحسد بالسحر هـا يشقر إىل وجقد  ة ساملقال الشقخ ططق فائدٗ:

لثقر الخػل، الذي يؽقن طالقة بقـ كؾ مـ السحر والحسد، وأقؾ ما يؽقن هق التَّ 

حر، ومـ الحاسد بالحسد، مع آشتراك يف طؿقم الضرر، احر بالس  مـ السَّ 

 .(1) اهـ .فؽالمها إيؼاع ضرر يف خػاء، وكالمها مـفل طـف

 :مً العني تعْٓر الصبٔاٌ

ـْ  : قال اإلمام البخاري َثـَا َجِريٌر، َط ـُ َأبِل َشْقَبَة، َحدَّ َثـَا ُطْثَؿاُن ْب َحدَّ

ـِ َطبَّاٍس  ـِ اْب ـِ ُجَبْقٍر، َط ـْ َسِعقِد ْب ـِ الِؿـَْفاِل، َط ، َقاَل: َكاَن الـَّبِلُّ َمـُْصقٍر، َط

، َوَيُؼقُل:   ـَ ـَ َوالُحَسْق ُذ الَحَس ُذ بَِفا إِْسًَمِطقَل َوإِْسَحاَق  إِنَّ »ُيَعق  : َأَباُكًَم َكاَن ُيَعو 

َٓمَّةٍ  ٍة، َوِمْن ُكل  َطْقٍن  ِة، ِمْن ُكل  َشْقَطاٍن َوَهامَّ  .(2)«َأُطوُذ بَِؽؾًَِمِت اهلل التَّامَّ

 :ققؾ (بؽؾؿات اهلل)ققلف:  يف شرح هذا الحديث:  رقال الحافظ ابـ حج

ما وطد بف كؿا قال تعاىل:  :أقضقتف، وققؾ :الؿراد هبا كالمف طىل اإلصالق، وققؾ

والؿراد هبا ققلف  [137إطراف: ] ژۉ ۉ  ې  ې ې ې ى ژ

والؿراد  ،[5الؼصص: ] ژې ې ې ې ى ى   ائ ائژتعاىل: 

الؼاضقة  :الؿباركة، وققؾ :افقة، وققؾالشَّ  :قؾالـافعة، وق :الؽامؾة، وققؾ :التامةب

التل تؿضل وتستؿر وٓ يردها شلء وٓ يدخؾفا كؼص وٓ طقب، قال الخطابل: 

بل الـَّ  كالم اهلل غقر مخؾقق، ويحتج بلنَّ  كان أمحد يستدل هبذا الحديث طىل أنَّ 

 .ٓ يستعقذ بؿخؾقق 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (.933/>) فبقانتؽؿؾة أضقاء ا (1)

 (.00:1أخرجف افبخاري ) (9)
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 .جـيدخؾ تحتف شقاصقـ اإلكس وال (مـ كؾ شقطان)ققلف: 

 كؾ ما لف سؿ   :ؿقم، وققؾالفقام ذوات السُّ  بالتشديد واحدةِ  (وهامة)ققلف: 

 .الؿراد كؾ كسؿة هتؿ بسقء :ا ما ٓ يؼتؾ سؿف فقؼال لف السقام، وققؾيؼتؾ، فلمَّ 

 :ؿا قالا، وإكَّ قال أبق طبقد: أصؾف مـ ألؿؿت إلؿامً  (ةومـ كؾ طقـ ٓمّ )ققلف: 

فا تليت يف وقت بعد ذات لؿؿ، وقال ابـ إكباري: يعـل أكَّ فا ف أراد أكَّ ٕكَّ  :«ةٓمَّ »

 .(1) اهـ .وقت، وقال ٓمة لقماخل لػظ هامة لؽقكف أخػ طىل الؾسان

 فائدٗ: 

: إذا ، وهلمسللةً : شرح كتاب التقحقد يف  ذكر العالمة ابـ طثقؿقـ

 ذا جائز؟ففؾ ه العقـ،ا مـ خقفً  وبالقة:كان اإلكسان يؾبس أبـاءه مالبس رثًة 

ا وهق ؿا ترك شقئً ا، وإكَّ ف مل يػعؾ شقئً ف ٓبلس بف: ٕكَّ اهر أكَّ : الظَّ  قال

  طثؿان أنَّ  زاد الؿعاديف  جؿقؾ، وقد ذكر ابـ الؼقؿحسقـ والتَّ التَّ 

والـقكة: هل التل تخرج يف القجف طـدما  .ا، فؼال: دسؿقا كقكتفا مؾقحً رأى صبق  

 .(2) اهـ .دسؿقا أي: سقدوا يضحؽ الصبل كالـؼرة، ومعـك
بغقر  شرح السـةؿا ذكره البغقي يفا، وإكَّ أثر طثؿان مل أجده مسـدً  :قلت

ا فؼال: دسؿقا كقكتف كقال ا مؾقحً رأى صبقً   طثؿان إسـاد فؼال: وروي أنَّ 

 .(3)تصقبف العقـ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.:>9/3) ؾتح افباري(1)

 (.3;1/1) افؼقل ادػقد(9)

 (.19/199) رشح افسـة (0)
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يف  - حػظف اهلل تعاىل -وقد سئؾ شقخـا العالمة يحقك بـ طظ الحجقري 

َّٓ  ،ه مالبس رثةءَ إذا كان الشخص يؾبس أبـا :- سفبعض درو  ويحرص طىل أ

 خشقة العقـ ففؾ هذا مشروع ؟ :يظفروا بؿظفر مجقؾ

 الصحقحقـيف  وذكر حديث أبل هريرة ،هذا لقس بؿشروع فأجاب:

؟ فحبستف «أثمَّ لؽع؟ أثمَّ لؽع»جاء إىل فـاء بقت فاصؿة، فؼال:  بل الـَّ  أنَّ 

 .(1)الحديث ...ا وتغسؾففا تؾبسف سخابً : فظــت أكَّ شقئًا، قال أبق هريرة

 البخاري طـد  وذكر أيضًا حديث أم خالد بـت خالد بـ سعقد

 قؿقص أصػر فؼال رسقل اهلل  ،مع أبل  رسقل اهللقالت: أتقت 
َّ
: وطظ

  .(2)«سـة، سـة»

 .: وهل بالحبشقة: حسـة-وهق ابـ الؿبارك-اهلل  قال طبد

ذ الحسـ والحسقـ، ومل وقد كان يعق   وخقر الفدي هدي رسقل اهلل  :قلت

ا هق ؿا كان يعّقذمها، وهذا طؾقفؿا مـ العقـ وإكَّ يؾبسفؿا مالبس رثة خقفً 

 الصقاب، وأثر طثؿان مل يثبت.

 .الدها الحسـ سخابً فاصؿة ألبست و الؿتؼدم أنَّ   حديث أبل هريرةويف 

 .والسخاب قال الخطابل: هل قالدة تتخذ مـ صقب لقس فقفا ذهب وٓ فضة

وقال الفروي: هق خقط مـ خرز يؾبسف الصبقان  .وقال الداودي: مـ قركػؾ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.9391(، ومسؾؿ )9199أخرجف افبخاري ) (1)

 (.03:1أخرجف افبخاري ) (9)
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وروى اإلسؿاطقظ طـ ابـ أبل طؿر أحد رواة هذا الحديث قال:  .والجقاري

 .(1)السخاب شلء يعؿؾ مـ الحـظؾ كالؼؿقص والقشاح

 ا أصػر فقصػف الـبل فا لبست قؿقًص أكَّ   ويف حديث أم خالد

بثقاب فقفا مخقصٍة سقداء صغقرة  بالحسـ، ويف روايٍة طـفا قالت: ُأتَِل الـبل 

فليت هبا  :«ائتوين بلم خالد»قال:  ،فسؽت الؼقم «من ترون أن كؽسوا هذه؟»فؼال: 

وكان فقفا طؾؿ  .«أبؾي وأخؾؼي»ؾ فلخذ الخؿقصة بقده فللبسفا، وقال: ؿَ حْ تُ 

 .والسـاه بؾسان الحبشة: الحسـ .«يا أم خالد، هذه سـاه»أخضر أو أصػر، فؼال: 

 إوشاك الصبيان عند الغزوب

ِف  : بخاريقال اإلمام ال ـُ َطْبِد الؾَّ ُد ْب َثـَا ُمَحؿَّ ـُ َجْعَػٍر، َحدَّ َثـَا َيْحَقك ْب َحدَّ

ـُ ُجَرْيٍج، َقاَل: َأْخَبَركِل َطَطاٌء، َثـَا اْب ، َحدَّ ـْ َجابِر إَْكَصاِريُّ ـِ الـَّبِل   َط ، َط

ْقُل »، َقاَل:  ـََح الؾَّ وا ِصْبَقاَكُؽْم، ؛إَِذا اْسَتْج ـَئٍِذ، َفنَِذا  َفُؽػُّ َتِشُر ِحق ـْ َقاصِقَن َت َفنِنَّ الشَّ

ِه، َوَأْصِػْئ ِمْصَباَحَك  وُهْم، َوَأْغؾِْق َباَبَك َواْذُكرِ اْسَم الؾَّ َذَهَب َساَطٌة ِمَن الِعَشاِء َفَخؾُّ

ِه، َوَأْوِك  ِه، َوَلْو َواْذُكِر اْسَم الؾَّ ْر إَِكاَءَك َواْذُكرِ اْسَم الؾَّ ِه، َوَخؿ  ِسَؼاَءَك َواْذُكِر اْسَم الؾَّ

 .(2)«َتْعُرُض َطَؾْقِه َشْقًئا

الشقاصقـ  بنمساك الصبقان طـد الغروب: ٕنَّ  يف هذا الحديث أمر الـبل 

كؿا سبؼ يف حديث أم  -الجـ قد تصقب بالعقـ كاإلكس  تـتشر، ومعؾقم أنَّ 

يصاب  فال يممـ مع ذلؽ أنْ  ،- يف باب وققع العقـ مـ الجـ ةسؾؿ

 .بقي، واهلل أطؾؿالصبل بالعقـ مـ قبؾ الجـ، بسب مخالػة هذا إمر الـَّ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.3/309) ؾتح افباري(1)

 (.9319(، ومسؾؿ )3;09أخرجف افبخاري ) (9)
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  ّالعائً: ابً القٔه لدفع شس احلاسداإلماو أسباب ذكسٍا عصسٗ 

 بعشرة أسباب:ويـدفع شر الحاسد طـ الؿحسقد :  قال ابـ الؼقؿ

 ...،والؾجقء إلقف ،والؾجقء والتحصـ بف ،ذ باهلل تعاىل مـ شرهالتعق :أحدٍا

والسؿع هـا الؿراد بف سؿع  ،واهلل تعاىل سؿقع ٓستعاذتف طؾقؿ بؿا يستعقذ مـف

 :وققل الخؾقؾ  «سؿع اهلل لؿن محده»ففق مثؾ ققلف:  ،اإلجابة ٓ السؿع العام

ٓقتضاء  :ومرة يؼركف بالعؾؿ ومرة بالبصر ،[39إبراهقؿ: ] ژٴۇ ۋ ۋ ۅژ

ويعؾؿ كقده  ،اهلل تعاىل يراه ف يستعقذ بف مـ طدو يعؾؿ أنَّ فنكَّ  :حال الؿستعقذ ذلؽ

مجقب طؾقؿ  :أي ،ف سؿقع ٓستعاذتففلخبر اهلل تعاىل هذا الؿستعقذ أكَّ  :هوشرَّ 

وتلمؾ  ،طاءالدُّ  ويؼبؾ بؼؾبف طىل ،لقـبسط أمؾ الؿستعقذ :بؽقد طدوه يراه ويبصره

الذي كعؾؿ وجقده  -حؽؿة الؼرآن الؽريؿ كقػ جاء يف آستعاذة مـ الشقطان 

وجاءت آستعاذة مـ  ،(1) بؾػظ السؿقع العؾقؿ يف إطراف والسجدة - وٓ كراه

بؾػظ السؿقع البصقر يف سقرة  - الذيـ يمكسقن ويرون باإلبصار -شر اإلكس 

ڱ ں ں ڻڻ ڻ   ڳ ڳ ڱ  ڱ  ڱژ  حؿ الؿممـ فؼال:

ڻ ۀ ۀ   ہ  ہ ہ ہھ ھ ھھ ے  ے ۓ   

ا كزع وأمَّ  ،أفعال همٓء أفعال معايـة ترى بالبصر ٕنَّ  :[56غافر: ] ژ ۓ

فلمر بآستعاذة  :الشقطان فقساوس وخطرات يؾؼقفا يف الؼؾب يتعؾؼ هبا العؾؿ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

&]إظراف:  ژچ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍڌ ڌ ڎ ڎ ژ  يشر إػ ؿقفف تعاػ: (1)

﮴  ژ وؿقفف تعاػ: [933 &]ؾصؾت:   ژ ہ ھ ھ ھ ھ ے ےۓ ۓ ﮲ ﮳

09]. 
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صر وأمر بآستعاذة بالسؿقع البصقر يف باب ما يرى بالب ،بالسؿقع العؾقؿ فقفا

 .أطؾؿ واهلل ،ويدرك بالرؤية

تؼقى اهلل وحػظف طـد أمره وهنقف فؿـ اتؼك اهلل تقىل اهلل حػظف  :السبب الجاىٕ

 ژ ى ائ ائ ەئ ەئ وئ    وئژ ومل يؽؾف إىل غقره قال تعاىل: 

 ،احػظ اهلل حيػظك»:  لعبد اهلل بـ طباس وقال الـبل  ،[12٠آل طؿران: ]

 ،ووجده أمامف أيـؿا تقجف ،فؿـ حػظ اهلل حػظف اهلل .(1)«احػظ اهلل جتده جتاهك

 .ولؿـ يحذر ،ومـ كان اهلل حافظف وأمامف فؿؿـ يخاف

وٓ يحدث كػسف  ،ٓ يؼاتؾف وٓ يشؽقه وأنْ  ،الصبر طىل طدوه :السبب الجالح

وٓ  ،والتقكؾ طىل اهلل ،طؾقففؿا كصر طىل حاسده وطدوه بؿثؾ الصبر  ،بلذاه أصال

لؾؿبغل طؾقف  ا وققةً ف كؾؿا بغك طؾقف كان بغقف جـدً فنكَّ  :يستطؾ تلخقره وبغقف

ولق  ،فبغقف سفام يرمقفا مـ كػسف ،يؼاتؾ بف الباغل كػسف وهق ٓ يشعر ،الؿحسقد

ولؽـ لضعػ بصقرتف ٓ يرى إٓ صقرة  ،الؿبغل طؾقف ذلؽ لسره بغقف طؾقف ىرأ

ڎ ڈ ڈ   ژ ژ ڑ ڑ ک ژ وقد قال تعاىل:  ،خره ومآلفالبغل دون آ

ف قد صر مع أكَّ فنذا كان اهلل قد ضؿـ لف الـَّ  [6٠الحج: ] ژ ک ک ک

ًٓ استقىف حؼَّ   ،طؾقف وهق صابر َل غِ بؾ بُ  ،فا مـ حؼ  فؽقػ بؿـ مل يستقف شقئً  ،ف أو

 وقد سبؼت سـة اهلل ،وما مـ الذكقب ذكب أسرع طؼقبة مـ البغل وقطقعة الرحؿ

 .اف لق بغك جبؾ طىل جبؾ جعؾ الباغل مـفؿا دك  أكَّ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(، وؽرمها وهق صحقح= صححف اإلمام افقادظل 9:90(، وأمحد )9819أخرجف افسمذي ) صحقح: (1)

 (.:>33) اجلامع افصحقح مما فقس ذم افصحقحغذم  
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 [3الطالق: ] ژ ہ ہ ہ ھ ھ ھژ  التقكؾ طىل اهلل :السبب السابع

مـ أذى الخؾؼ  ،قكؾ مـ أققى إسباب التل يدفع هبا العبد ما ٓ يطقؼوالتَّ 

 ف،كافق :ف أياهلل حسبُ  فننَّ  :وهق مـ أققى إسباب يف ذلؽ ،وضؾؿفؿ وطدواهنؿ

 ،مـف وٓ يضره إٓ أذى ٓ بدَّ  ،كان اهلل كافقف وواققف فال مطؿع فقف لعدوه ومـ

 ،ايضره بؿا يبؾغ مـف مراده فال يؽقن أبدً  ا أنْ وأمَّ  ،كالحر والبرد والجقع والعطش

اهر إيذاء لف وهق يف الحؼقؼة إحسان إلقف وفرق بقـ إذى الذي هق يف الظَّ 

جعؾ اهلل  :ؾػبعض السَّ  قال ،ك بف مـفوبقـ الضرر الذي يتشػ ،وإضرار بـػسف

قكؾ طؾقف كػس كػايتف لعبده وجعؾ جزاء التَّ  ،تعاىل لؽؾ طؿؾ جزاء مـ جـسف

ومل يؼؾ كمتف كذا وكذا مـ  ،[3الطالق: ] ژہ ہ ہ ھ ھ ھ ژ   فؼال:

بؾ جعؾ كػسف سبحاكف كايف طبده الؿتقكؾ طؾقف  ،إجر كؿا قال يف إطؿال

ؿقات العبد طىل اهلل تعاىل حؼ تقكؾف وكادتف السَّ  فؾق تقكؾ ،وحسبف وواققف

َـّ  وقد ذكركا حؼقؼة  ،وكػاه وكصره ،ا مـ ذلؽلجعؾ لف مخرًج  وإرض ومـ فقف

كتاب الػتح حاجة العبد إلقف يف قكؾ وفقائده وطظؿ مـػعتف وشدةِ التَّ 

ف مـ مؼامات أكَّ  ،وذكركا هـاك فساد مـ جعؾف مـ الؿؼامات الؿعؾقلة، الؼدسل

ف وأكَّ  ،ف مـ أجؾ مؼامات العارفقــا أكَّ قَّ وبَ  ،وأبطؾـا ققلف مـ وجقه كثقرة ،العقام

ف طىل قدر إيؿان وأكَّ  ،قكؾ أطظؿ وأشدكؾؿا طال مؼام العبد كاكت حاجاتف إىل التَّ 

الحاسد  ؿا الؿؼصقد هـا ذكر إسباب التل يـدفع هبا شرُّ وإكَّ  ،العبد يؽقن تقكؾف

 .لباغلاحر واوالعائـ والسَّ 

 يؼصد أنْ  وأنْ  ،والػؽر فقف ،مـ آشتغال بف فراغ الؼؾِب  :السبب اخلامس

وٓ يؿأل قؾبف بالػؽر  ،وٓ يخافف ،فال يؾتػت إلقف ،ؿا خطر لفيؿحقه مـ بالف كؾَّ 
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هذا  فننَّ  :وأققى إسباب الؿعقـة طىل اكدفاع شره ،وهذا مـ أكػع إدوية ،فقف

 ،وٓ تؿاسؽ هق وإياه ،فنذا مل يتعرض لف :يمذيفبؿـزلة مـ يطؾبف طدوه لقؿسؽف و

 ،وتعؾؼ كؾ مـفؿا بصاحبف حصؾ الشر ،فنذا تؿاسؽا :بؾ اكعزل طـف مل يؼدر طؾقف

وروح الحاسد الباغل متعؾؼة  ،فنذا طؾؼ روحف وشبثفا بف :وهؽذا إرواح سقاء

نذا تعؾؼت ف :يتؿاسؽ الروحان ويتشبثا وهق يتؿـك أنْ  ،ا ٓ يػتر طـفبف يؼظة ومـامً 

فنذا جبذ   :حتك يفؾؽ أحدمها ،م الؼرار ودام الشردِ كؾ روح مـفؿا بإخرى طُ 

فنذا خطر ببالف  :ٓ يخطره ببالف وأنْ  ،وصاهنا طـ الػؽر فقف والتعؾؼ بف ،روحف طـف

بؼل الحاسد  ،وآشتغال بؿا هق أكػع لف وأوىل بف ،بادر إىل محق ذلؽ الخاصر

فنذا مل تجد ما تلكؾف أكؾ بعضفا  :ارالحسد كالـَّ  نَّ فن :الباغل يلكؾ بعضف بعضا

والفؿؿ  ،ريػةٓ يؾؼاه إٓ أصحاب الـػقس الشَّ  ،ػعوهذا باب طظقؿ الـَّ  ،بعضا

ف يرى مـ ـ وبقـف حتك يذوق حالوتف وصقبف وكعقؿف كلكَّ طِ الػَ  سِ ق  وبقـ الؽَ  ،العالقة

مل آوٓ يرى شقئا  ،روحف بف وتعؾؼ ،أطظؿ طذاب الؼؾب والروح اشتغالف بعدوه

التل  ،ػقس الؿطؿئـة القارطة الؾقـةوٓ يصدق هبذا إٓ الـُّ  ،لروحف مـ ذلؽ

 ،كصره لف خقر مـ اكتصارها هل لـػسفا وطؾؿت أنَّ  ،رضقت بقكالة اهلل لفا

ووطده  ،ضؿاكف حؼ وطؾؿت أنَّ  ،واصؿلكت بف ،وسؽـت إلقف ،فقثؼت باهلل

كصره لفا  فعؾؿت أنَّ  ،وٓ أصدق مـف ققال ،ف ٓ أوىف بعفده مـ اهللوأكَّ  ،صدق

أو كصر مخؾقق مثؾفا  ،أققى وأثبت وأدوم وأطظؿ فائدة مـ كصرها هل لـػسفا

 بـ: وٓ يؼقى طىل هذا إٓ ،لفا

وجعؾ محبتف وترضقف  ،وهق اإلقبال طىل اهلل واإلخالص لف :السبب السادس

ا ا فشقئً دبقب الخقاصر شقئً  فقفا تدبُّ  ،واإلكابة إلقف يف محؾ خقاصر كػسف وأماكقفا
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فا فتبؼك خقاصره وهقاجسف وأماكقف كؾُّ  ،ك يؼفرها ويغؿرها ويذهبفا بالؽؾقةحتَّ 

كؿا يذكر  ،وتؿؾؼف وترضقف واستعطافف وذكره ،ؼرب إلقفوالتَّ  ،يف محاب الرب

 ،فجقاكحف مـ حب   ام الؿحبة لؿحبقبف الؿحسـ إلقف الذي قد امتألْت الؿحب التَّ 

ريؼ والطَّ  ،ا بالػؽر يف حاسده والباغل طؾقفت إكؽاره وقؾبف معؿقرً فال يجعؾ بق

هذا ما ٓ يتسع لف إٓ قؾب خراب مل تسؽـ فقف  ،دبقر طؾقفوالتَّ  ،إىل آكتؼام مـف

واجتاز ببابف مـ  ،ف صقػ مـ ذلؽبؾ إذا مسَّ  ،محبة اهلل وإجاللف وصؾب مرضاتف

إىل بققت الخاكات التل كؾ إذهب  ،إياك ومحك الؿؾؽ :خارج كاداه حرس قؾبف

وأدار  ،ما لؽ ولبقت السؾطان الذي أقام طؾقف القزك ،وكزل هبا ،فقفا ؾَّ مـ جاء َح 

قال تعاىل حؽاية طـ طدوه إبؾقس أكف قال:  ،وأحاصف بالسقر ،طؾقف الحرس

 [83 - 82ص: ] ژمج جح  مح جخ حخ مخ جس حس خسژ

ہ ہ ہ ژ وقال:  [42الحجر: ] ژڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ژ قال تعاىل: 

ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ  ﮲ ﮳ ﮴   ہ

 يؼ:وقال يف حؼ الصدّ  ،[1٠٠ - 99الـحؾ: ] ژ﮵ ﮶ ﮷ ﮸ ﮹ 

يقسػ: ] ژچ چ چچ ڇ ڇ ڇ ڇ ڃ ڃژ

لؼد آوى إىل  ،فؿا أطظؿ سعادة مـ دخؾ هذا الحصـ وصار داخؾ القزك [24

وٓ مطؿع  ،وٓ ضقعة طىل مـ آوى إلقف ،حصـ ٓ خقف طىل مـ تحصـ بف

 ژڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍڌ ڌ  ڎ ڎ  ڈ ژ  و ،يف الدكق إلقف مـف لؾعدو

 .[4الجؿعة: ]

 فننَّ  :قبة إىل اهلل مـ الذكقب التل سؾطت طؾقف أطداءهتجريد التَّ  :السبب السابع

الشقرى: ] ژی ی ی جئ  حئ  مئ ىئ ژ  اهلل تعاىل يؼقل:
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ی ی ی جئ ژ     وقال لخقر الخؾؼ وهؿ أصحاب كبقف دوكف  [3٠

ط طىل فؿا سؾَّ  [165آل طؿران: ] ژحئ مئ ىئ يئ جبحب  خب مب ىب يب جت

وما ٓ يعؾؿف العبد مـ ذكقبف  ،العبد مـ يمذيف إٓ بذكب يعؾؿف أو ٓ يعؾؿف

فؿا  ...،وما يـساه مؿا طؾؿف وطؿؾف أضعاف ما يذكره ،أضعاف ما يعؾؿف مـفا

فؿا سؾط  ،يحتاج العبد إىل آستغػار مـف مؿا ٓ يعؾؿف أضعاف أضعاف ما يعؾؿف

ػ فؼال: لف قِ  ،فلغؾظ لف وكال مـف رجٌؾ  ؾِػ السَّ  عَض ولؼل ب ،إٓ بذكب طؾقف ممذٍ 

فسجد هلل وتضرع إلقف وتاب وأكاب  ،فدخؾ ،ك أدخؾ البقت ثؿ أخرج إلقؽحتَّ 

ثؿ خرج إلقف فؼال لف: ما صـعت فؼال: تبت إىل اهلل مـ الذكب الذي  ،إىل ربف

الذكقب إٓ  ف لقس يف القجقد شر  وسـذكر إن شاء اهلل تعاىل أكَّ  .سؾطؽ بف طظ

طؾقف  َل غِ فؾقس لؾعبد إذا بُ  ،كقب طقيف مـ مقجباهتامـ الذُّ  َل قفِ فنذا طُ  :ومقجباهتا

وطالمة سعادتف  ،صقحط طؾقف خصقمف شلء أكػع لف مـ التقبة الـُّ وأوذي وتسؾَّ 

أن يعؽس فؽره وكظره طىل كػسف وذكقبف وطققبف فقشغؾ هبا وبنصالحفا وبالتقبة 

واهلل  ،بؾ يتقىل هق التقبة وإصالح طققبف ،دبر ما كزل بففال يبؼك فقف فراغ لت ،مـفا

وما أبركفا مـ كازلة  ،فؿا أسعده مـ طبد ،يتقىل كصرتف وحػظف والدفع طـف وٓ بد

ولؽـ التقفقؼ والرشد بقد اهلل ٓ ماكع لؿا أططك  ،وما أحسـ أثرها طؾقف ،كزلت بف

وٓ إرادة لف وٓ قدرة  ٓ معرفة بف ،فؿا كؾ أحد يقفؼ لفذا ،وٓ معطل لؿا مـع

 .وٓ حقل وٓققة إٓ باهلل ،طؾقف

فنن لذلؽ تلثقرا طجقبا يف دفع  :الصدقة واإلحسان ما أمؽـف :امًالسبب الجَّ

ا ولق مل يؽـ يف هذا إٓ تجارب إمؿ قديؿً  ،الحاسد ودفع العقـ وشر   ،البالء

 ،محسـ متصدقفؿا يؽاد العقـ والحسد وإذى يتسؾط طىل  ،ا لؽػك بفوحديثً 
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وكاكت لف  ،ليقد فقف بالؾطػ والؿعقكة والتَّ ذلؽ كان معاماًل  أصابف شلء مـ وإنْ 

طؾقف مـ  ،فالؿحسـ الؿتصدق يف خػارة إحساكف وصدقتف ،فقف العاقبة الحؿقدة

عؿة مـ كؾ ما يؽقن ؽر حارس الـ  وبالجؿؾة فالشُّ  ،ـة واققة وحصـ حصقـاهلل ُج 

ف ٓ يػتر وٓ يـل فنكَّ  :سباب حسد الحاسد والعائـومـ أققى إ ،ا لزوالفاسببً 

فحقـئذ يبرد أكقـف وتـطػلء كاره ٓ  ،عؿة طـ الؿحسقدوٓ يبرد قؾبف حتك تزول الـ  

وٓ طرضفا  ،اهلل تعاىل طؾقف بؿثؾ شؽرها فؿا حرس العبد كعؿةَ  ،أصػلها اهلل

باب إىل كػران  وهق ،وهق كػران الـعؿة، وال بؿثؾ العؿؾ فقفا بؿعاصل اهلللؾزَّ 

فالؿحسـ الؿتصدق يستخدم جـدا وطسؽرا يؼاتؾقن طـف وهق كائؿ طىل  ،الؿـعؿ

يظػر بف طدوه  ف يقشؽ أنْ فنكَّ  :فؿـ مل يؽـ لف جـد وٓ طسؽر ولف طدو ،فراشف

 .واهلل الؿستعان ،تلخرت مدة الظػر وإنْ 

 وٓ ،وأشؼفا طؾقفا ،ػسوهق مـ أصعب إسباب طىل الـَّ  :السبب التاسع

وهق إصػاء كار الحاسد والباغل والؿمذي  ،يقفؼ لف إٓ مـ طظؿ حظف مـ اهلل

ا ولف ا ازددت إلقف إحساكً ا وحسدً ا وبغقً ى وشرً فؽؾؿا ازداد أذً  ،باإلحسان إلقف

 :تتعاصاه طـ أنْ  فضالً  ،هذا يؽقن ؽ تصدق بلنَّ وما أضـُّ  ،كصقحة وطؾقف شػؼة

ک ک  گ گ  ژ ژ ڑ  ڑ  کک ژفاسؿع أن ققلف طز وجؾ: 

گ   گ ڳ ڳ ڳ ڳ    ڱ ڱ ڱ ڱ ں  ں  ڻ ڻ ڻ 

ڻ   ۀ    ۀ  ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ  ھ    ے ےۓ ۓ  ﮲  

ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ژ وقال: [36 - 34فصؾت: ] ژ﮳ ﮴ 

وتلمؾ حال الـبل  [54الؼصص: ] ژڃ ڃ   چ چ چ چ

ف ضربف ققمف حتك أدمقه فجعؾ يسؾت الدم طـف أكَّ  الذي حؽك طـف كبقـا  
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كقػ مجع  ،(1)رواه البخاري ومسؾؿ «غػر لؼومي فنهنم ٓ يعؾؿونالؾفم ا» ويؼقل

 .يف هذه الؽؾؿات أربع مؼامات مـ اإلحسان قابؾ هبا إساءهتؿ العظقؿة إلقف

فؿ ٓ طـفؿ بلكَّ  : اطتذارهالثالث .: استغػاره لفؿالثاينو .: طػقه طـفؿأحدها

كؿا يؼقل  ،: استعطافف لفؿ بنضافتفؿ إلقف فؼال اغػر لؼقملابعالر .يعؾؿقن

الرجؾ لؿـ يشػع طـده فقؿـ يتصؾ بف هذا ولدي هذا غالمل هذا صاحبل ففبف 

 اطؾؿ أنَّ  ،ويطقبف إلقفا ويـعؿفا بف ،ػسواسؿع أن ما الذي يسفؾ هذا طىل الـَّ  .يل

عػق طـفا ويغػرها لؽ ي وترجقه أنْ  ،ا بقـؽ وبقـ اهلل تخاف طقاقبفالؽ ذكقبً 

ك يـعؿ طؾقؽ سامحة حتَّ ومع هذا ٓ يؼتصر طىل مجرد العػق والؿُ  ،ويفبفا لؽ

فنذا كـت ترجق  :ويؽرمؽ ويجؾب إلقؽ مـ الؿـافع واإلحسان فقق ما تممؾف

 ،تعامؾ بف خؾؼف فؿا أوٓك وأجدرك أنْ  :يؼابؾ بف إساءتؽ هذا مـ ربؽ أنْ 

 :الجزاء مـ جـس العؿؾ فننَّ  :ذه الؿعامؾةوتؼابؾ بف إساءهتؿ لقعامؾؽ اهلل ه

 ،ؽ يػعؾ اهلل معؽ يف ذكقبؽ وإساءتؽاس يف إساءهتؿ يف حؼ  فؽؿا تعؿؾ مع الـَّ 

وكؿا  ،فؽؿا تديـ تدان ،وأحسـ أو اترك ،فاكتؼؿ بعد ذلؽ أو اطػ :اوفاقً  جزاءً 

هان طؾقف  ،فؿـ تصقر هذا الؿعـك وشغؾ بف فؽره ،تػعؾ مع طباده يػعؾ معؽ

هذا مع ما يحصؾ لف بذلؽ مـ كصر اهلل ومعقتف  ،أساء إلقف ـْ اإلحسان إىل م

ف يحسـ إلقفؿ وهؿ لؾذي شؽك إلقف قرابتف وأكَّ  كؿا قال الـبل  ،الخاصة

 ،(2)رواه مسؾؿ «ٓ يزال معك من اهلل ضفقر ما دمت طؾى ذلك»يسقئقن إلقف فؼال: 

ف كؾ فنكَّ  :اس طؾقف ويصقرون كؾفؿ معف طىل خصؿفهذا مع ما يتعجؾف مـ ثـاء الـَّ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .(، ظـ ظبد اهلل بـ مسعقد 9>:1(، ومسؾؿ )::03أخرجف افبخاري ) (1)

 .(، ظـ أيب هريرة ;988أخرجف مسؾؿ ) (9)
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مع  فُ تَ ف محسـ إىل ذلؽ الغقر وهق مسلء إلقف وجد قؾبف ودطاءه ومهَّ مـ سؿع أكَّ 

ففق هبذا اإلحسان قد  ،وذلؽ أمر فطري فطر اهلل طباده ،الؿحسـ طىل الؿسلء

هذا  .اا وٓ خبرً وٓ يريدون مـف إقطاطً  ،فؿ وٓ يعرفقكفا ٓ يعرفاستخدم طسؽرً 

يؿؾؽف بنحساكف  إما أنْ  :من إحدى حالتقنلف مع طدوه وحاسده  ف ٓ بدَّ مع أكَّ 

يػتت كبده  وإما أنْ  .اس إلقفالـَّ  فقستعبده ويـؼاد لف ويذل لف ويبؼك مـ أحب  

كف أضعاف ما يـال مـف فنكف يذيؼف بنحسا :أقام طىل إساءتف إلقف ويؼطع دابره إنْ 

واهلل هق الؿقفؼ الؿعقـ بقده الخقر  ،ومـ جرب هذا طرفف حؼ الؿعرفة ،باكتؼامف

ويف  .ف وكرمفيستعؿؾـا وإخقاكـا يف ذلؽ بؿـ   وهق الؿسئقل أنْ ، ف ٓ إلف غقرهكؾ  

 ،طاجؾة وآجؾة ،الجؿؾة فػل هذا الؿؼام مـ الػقائد ما يزيد طىل مائة مـػعة لؾعبد

 .مقضع آخر إن شاء اهلل تعاىل يفسـذكرها 

وهق  ،وطؾقف مدار هذه إسباب ،فامع لذلؽ كؾ  وهق الجَ  :السبب العاشس

 ،رحؾ بالػؽر يف إسباب إىل الؿسبب العزيز الحؽقؿوالتَّ  ،قحقدتجريد التَّ 

 ،ياح وهل بقد محركفا وفاصرها وبارئفاهذه آٓت بؿـزلة حركات الر   والعؾؿ بلنَّ 

وهق الذي يصرففا طـف  ،ففق الذي يحسـ طبده هبا ،تـػع إٓ بنذكفوٓ تضر وٓ 

ٱ ٻ ٻ ٻ   ٻ پ پ پ    پڀ ژ  قال تعاىل: ،وحده ٓ أحد سقاه

قحقد فؼد العبد التَّ  فنذا جردَ  ...[1٠7يقكس: ]  ژڀ  ڀ ڀ  ٺ ٺ ٺ

 ،يخافف مع اهلل تعاىل وكان طدوه أهقن طؾقف مـ أنْ  ،خرج مـ قؾبف خقف ما سقاه

واشتغالف بف  ،وخرج مـ قؾبف اهتؿامف بف ،وقد أمـف مـف ،اهلل بالؿخافة بؾ يػرد

ًٓ وتجرد اهلل محبة وخشقة وإكابة وتقكاًل  ،وفؽره فقف فقرى  ، بف طـ غقره واشتغا

وإٓ فؾق  ،إطؿالف فؽره يف أمر طدوه وخقفف مـف واشتغالف بف مـ كؼص تقحقده أنَّ 
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اهلل  فننَّ  : يتقىل حػظف والدفع طـفواهلل ،د تقحقده لؽان لف فقف شغؾ شاغؾجرَّ 

وبحسب إيؿاكف ، كان مممـا فاهلل يدافع طـف وٓ بد فننْ  :يدافع طـ الذيـ آمـقا

 ،مزج مزج لف وإنْ  ،فنن كؿؾ إيؿاكف كان دفع اهلل طـف أتؿ دفع :يؽقن دفاع اهلل طـف

اهلل مـ أقبؾ طىل  :كؿا قال بعض السؾػ ،كان مرة ومرة فاهلل لف مرة ومرة وإنْ 

ومـ  ،ومـ أطرض طـ اهلل بؽؾقتف أطرض اهلل طـف مجؾة ،بؽؾقتف أقبؾ اهلل طؾقف مجؾة

فالتقحقد حصـ اهلل إطظؿ الذي مـ دخؾف  :فاهلل لف مرة ومرة :كان مرة ومرة

ومـ مل يخػ  ،خافف كؾ شلء ،قال بعض السؾػ: مـ خاف اهلل ،كان مـ أمـقـ

 .اهلل أخافف مـ كؾ شلء

ولقس لف أكػع مـ  ،يـدفع هبا شر الحاسد والعائن والساحرب ففذه طشرة أسبا

بؾ  ،وأن ٓ يخاف معف غقره ،وثؼتف بف ،وتقكؾف طؾقف ،وإقبالف طؾقف ،التقجف إىل اهلل

 ،فال يعؾؼ قؾبف بغقره :وٓ يرجقا سقاه بؾ يرجقه وحده ،يؽقن خقفف مـف وحده

ؾ كِ ف بغقره ورجاه وخافف وُ ؼ قؾبومتك طؾَّ  ،وٓ يرجق إٓ إياه ،وٓ يستغقث بسقاه

ومـ رجا شقئا سقى  ،ط طؾقفؾ  فؿـ خاف شقئا غقر اهلل ُس  ،جفتف ل مـذِ وُخ  ،إلقف

ىئ ی ی  ی ژ ،هذه سـة اهلل يف خؾؼف ،م خقرهرِ وُح  ،ل مـ جفتفذِ اهلل ُخ 

 .(1)اهـ.[62إحزاب: ] ژ ی

*** 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.9/933) بدائع افػقائد (1)



 

 

التحرز من العائن وعدم متكونه من خمالطة الناس   120 

 ّعدو متلٔيُ مً خمالط٘ الياس العائً التحسش مً
يتؼل اهلل يف إخقاكف الؿسؾؿقـ،  أنْ ، يصقب بعقـفف مـ كػسف أكَّ  ؿَ ؾِ يـبغل لؿـ طَ 

ک ک گ ژ وٓ يمذيفؿ بعقـف: فاهلل سبحاكف وتعاىل يؼقل: 

 ،[58ٕحزاب: ] ژگ  گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ

 .(1)«كل الؿسؾم طؾى الؿسؾم حرام، دمه وماله وطرضه»يؼقل:  والـبل 

 - وهق الدطاء بالبركة - يبادر بالتبريؽ أنْ فعؾقف  ما يعجبف مـ أخقف إذا رأىو

طىل شخص مـ الؿسؾؿقـ فؾقبادر  فؾِ بَ مـ قِ  رَ رَ الضَّ  َؾ َص مل يػعؾ ذلؽ، وَح  نْ وإ

بالقضقء وغسؾ أطضائف طىل كحق ما تؼدم، ثؿ يعطل غسالتف لؾذي أصقب 

عىل فرر طىل الؿسؾؿقـ مـ قبؾف ؽ، وحصؾ الضَّ كان مؿـ ٓ يبايل بذل فننْ  :بالعقـ

طىل ذلؽ غقر واحد  ا لؾضرر طـ الؿسؾؿقـ، كؿا كصَّ يحبسف: دفعً  إمر أنْ  ويل  

  .مـ أهؾ العؾؿ

: وقال بعض أهؾ العؾؿ: إذا طرف أحد باإلصابة بالعقـ  قال ابـ بطال

لإلمام مـعف مـ فقـبغل اجتـابف، والتحرز مـف، وإذا ثبت ذلؽ طـد اإلمام، فقـبغل 

ا رزقف ما يؼقم فنن كان فؼقرً  :مداخؾة الـاس، والتعرض ٕذاهؿ، ويلمره بؾزوم بقتف

 قم الذي مـعف الـبل مـ ضر آكؾ الثَّ  اس طاديتف، فضره أشدُّ طـ الـَّ  بف، وكػ  

 .(3)اهـ .(2)مشاهدة صالة الجؿاطة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (، ظـ أيب هريرة9893أخرجف مسؾؿ ) (1)

 . (، ظـ ظؿر بـ اخلطاب:89أخرجف مسؾؿ ) (9)

 (.301/>) رشح افبخاري(0)
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 - وجببؾ  -: وإذا طرف الرجؾ بإذى بالعقـ ساغ  وقال ابـ الؼقؿ

اس، ويطعؿ ويسؼل حتك يؿقت، ذكر ذلؽ غقر واحد مـ حبسف وإفراده طـ الـَّ 

هذا مـ كصقحة الؿسؾؿقـ،  يؽقن يف ذلؽ خالف، ٕنَّ  الػؼفاء، وٓ يـبغل أنْ 

 .(1) اهـ.ودفع إذى طـفؿ، ولق ققؾ فقف غقر ذلؽ مل يؽـ بعقدا مـ أصقل الشرع

طرف باإلصابة بالعقـ، فؼال : وقد اختؾػ العؾؿاء فقؿـ  وقال الشقكاين

ققم: يؿـع مـ آتصال بالـاس: دفعا لضرره بحبس أو غقره مـ لزوم بقتف، وققؾ: 

 .(2) اهـ .يـػك، وأبعد مـ قال: إكف يؼتؾ

*** 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.1/331) مدارج افسافؽغ(1)

 (.:8-0/89) ؾتح افؼدير (9)
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 العائً إذا قتل بعٔيُ أّ أتلف شٔئا
 :ؾ: لؼقل الـبل تُ ؼْ العقـ قد تَ  أنَّ  تؼدم يف حديث سفؾ بـ حـقػ

 .«كم أخاهُد أح يؼتُل  طالمَ »

؟ وهؾ يضؿـ  اختؾػ أهؾ العؾؿ يف العائـ هؾ ُيؼَتؾ إذا قتؾ بعقـف، أم ٓوقد 

 إذا أتؾػ شقئا؟ 

يعرف بذلؽ، ويعؾؿ مـ حالف  : لق اكتفت إصابة العقـ إىل أنْ  قال الؼرصبل

أصقب ذلؽ الشلء، وتؽرر ذلؽ ا مـف ا لف أو متعجبً ؿ بشلء معظؿً ا تؽؾَّ ؿَ ف كؾَّ أكَّ 

ا لؼتؾف ا بعقـف طامدً قتؾ أحدً  بحقث يصقر ذلؽ طادة، فؿا أتؾػف بعقـف غرمف، وإنْ 

ا طـدكا فقؼتؾ طىل كؾ ا، وأمَّ احر الؼاتؾ بسحره طـد مـ ٓ يؼتؾف كػرً قتؾ بف، كالسَّ 

 .(1) اهـ .ف كالزكديؼحال، قتؾ بسحره أو ٓ: ٕكَّ 

ا، وٓ ف ٓ يؼتؾ غالبً ة الؼصاص يف ذلؽ: بحجة أكَّ افعقوقد مـع بعض الشَّ  :قلت

 .(2)اهـ .: وٓ دية فقف، وٓ كػارةالروضةقال الـقوي يف حتكا، يعد مفؾؽً 

 :: وٓ يعؽر طىل ذلؽ إٓ الحؽؿ بؼتؾ الساحر- امتعؼبً  -  قال الحافظ

 .(3) اهـ .ف يف معـاه، والػرق بقـفؿا فقف طسرفنكَّ 

ا وٓ يعد ف ٓ يػضل إىل الؼتؾ غالبً يـازع يف ققلفؿ: إكَّ : وقد  وقال العراقل

ا، ويؼال: التصقير يف شخص اكتفك أمره إىل أن كظره الؿذكقر يػضل إىل مفؾؽً 

 .(4) اهـ .اا، ويعد مفؾؽً الؼتؾ غالبً 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.;8/89) ادػفؿ (1)

 (.;03/>) روضة افطافبغ (9)

 (.980-13/989) افػتح (0)

 (.;>1/;) ضرح افتثريب(3)
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الؼتؾ حدث  ومؿـ قال بالؼصاص مـ الشافعقة الؿاوردي قال: ودلقؾـا هق أنَّ 

ف لقس وٕكَّ  :وحػر البئر كالسؿ   ،ػسؼ بف ضؿان الـَّ يتعؾ فجاز أنْ  :طـ سبب قاتؾ

كؿا يـػصؾ مـ الؿتثائب ما و ،احر ما يتصؾ بالؿسحقريـػصؾ مـ السَّ  يؿتـع أنْ 

وكؿا يـػصؾ مـ كظر الذي يعقـ ما استحسـ فقتصؾ  ،يتصؾ بالؿؼابؾ لف فقتثاءب

 .(1)اهـ .بالؿعقـ والؿستحسـ

الذي يؼتؾ بعقـف قال ابـ كصر اهلل يف  والؿعقان:  وقال البفقيت مـ الحـابؾة

فنذا كاكت  ،يـبغل أن يؾحؼ بالساحر الذي يؼتؾ بسحره غالبا :حقاشل الػروع

ٕكف فعؾ بف ما يؼتؾ  :طقـف يستطقع الؼتؾ هبا ويػعؾف باختقاره وجب بف الؼصاص

وإن فعؾ ذلؽ بغقر قصد الجـاية فقتقجف أكف خطل يجب فقف ما يجب يف  ،غالبا

وكذا ما أتؾػف بعقـف يتقجف فقف الؼقل بضؿاكف إٓ أن يؼع بغقر قصد  ،الخطلالؼتؾ 

 .(2)اهـ .فقتقجف طدم الضؿان

احر والعائـ ف ٓ فرق بقـ السَّ : وكؼؾ طـ الؿالؽقة أكَّ  وقال ألقسل

 .(3) اهـ .التَ فقؼتالن إذا قَ 

؟ ققؾ: إن ققؾ: ففؾ تؼقدون مـف إذا قتؾ بعقـف : فننْ  وقال اإلمام ابـ الؼقؿ

تعؿد،  كان ذلؽ بغقر اختقاره بؾ غؾب طىل كػسف مل يؼتص مـف، وطؾقف الدية، وإنْ 

 يؼتؾف بؿثؾ ما قتؾ بف، فقعقـف إنْ  ف يؼتؾ بف، ساغ لؾقيل أنْ ه، وطؾؿ أكَّ وقدر طىل رد  

هذا لقس مؿا يؼتؾ  ا فال: ٕنَّ ا قتؾف بالسقػ قصاًص شاء كؿا طان هق الؿؼتقل، وأمَّ 

  ...هق مؿاثؾ لجـايتف ا، وٓغالبً 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.;>/10) احلاوي افؽبر (1)

ء افبقان، واكظر: [&]ط: افػؽر( >8/83) ـشاف افؼـاع (9)  (.;93/>) تتؿة أضقا

 (.;9/;) دعاينروح ا (0)
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 فنن ققؾ: فؿا الػرق بقـ الؼتؾ هبذا، وبقـ الؼتؾ بالسحر حقث تقجبقن

السحر الذي يؼتؾ بف  : أنَّ أحدمها قؾـا: الػرق من وجفقن:الؼصاص بف بالسقػ؟ 

هذا كثقر يف السحر، وفقف مؼآت،  ا، وٓ ريب أنَّ حر الذي يؼتؾ مثؾف غالبً هق السَّ 

يؼتص مـف بؿثؾ ما فعؾ:  ف ٓ يؿؽـ أنْ : أكَّ الثاين .طـد أربابف وأبقاب معروفة لؾؼتؾ

فنكف يؼتص مـف  :لؽقكف محرما لحؼ اهلل، ففق كؿا لق قتؾف بالؾقاط، وتجريع الخؿر

 .(1)بالسقػ

احر مـ هذه الحقثقة فقف كظر: فنذا ػريؼ بقـ العائـ والسَّ بالتَّ   ققلف :قلت

ا، فؽذلؽ اإلصابة ؾ مثؾف غالبً تُ ؼْ حر الذي يَ ؾ بف هق الس  تَ ؼْ حر الذي يُ كان الس  

ا، وقد تؼدم يف كالم الحافظ ابـ فا غالبً ؾ مثؾُ تُ ؼْ ؾ هبا هل التل يَ تَ ؼْ بالعقـ التل يُ 

ر طىل ويل ذَّ عَ ا إذا تَ وأيًض  :ػريؼ بقـفؿا فقف طسرالتَّ  وأنَّ  ،ف يف معـاهأكَّ  حجر 

 !!ؼط الؼصاص؟ا يؼتص لف ففؾ يضقع الحؼ ويسيجد طائـً  الؿؼتقل أنْ 

ف يؼتؾ هبا، ف إن تعؿد العائـ اإلصابة بالعقـ، وطؾؿ أكَّ واهلل أطؾؿ أكَّ فالذي يظفر 

، يؼتؾف اإلمام بؿا طؿًدا حؽؿف يف ذلؽ حؽؿ الؼاتؾ فننَّ  :هاا طىل ردَّ وكان قادرً 

 .طز وجؾيؼتؾ بف غقره مـ قاتظ إكػس التل حرمفا اهلل 

، وتتققػ إصابتف طىل اختقاره : إذا كان يتعؿد ذلؽ قال الشقكاين

 .(2) اهـ .ف إذا قتؾ كان لف حؽؿ الؼاتؾفنكَّ  :وقصده، ومل يـزجر طـ ذلؽ

كؿا أشار  ا إذا كان بغقر اختقاره، فحؽؿف يف ذلؽ حؽؿ قتؾ الخطلوأمَّ  :قلت

 .واهلل تعاىل أطؾؿ ،إلقف ابـ الؼقؿ فعؾقف الدية مع كػارة قتؾ الخطل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.1/339) مدارج افسافؽغ (1)

 (.:8-0/89) ؾتح افؼدير (9)
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 نيــعـسٌّ للـامليل
طىل ثبقت اإلصابة بالعقـ وأهنا والسـة معـا أدلة متؽاثرة مـ الؽتاب تؼدمت 

محسقس مؾؿقس  ثرها، وأوأئؿتفا وهق أمر مجؿع طؾقف بقـ سؾػ إمةحؼ 

مشاهد يف القاقع، ومع ذلؽ فؼد أكؽره بعض مـ ٓ يعتد هبؿ يف اإلمجاع، مؿـ 

ُؿقا طؼقلفؿ ف لؿا : فنكَّ ، وٓ تعجبطىل كصقص القحققـ الػاسدة الؽاسدة حؽَّ

اس، واشتغؾقا بالؽالم الؿذمقم تقلدت طـدهؿ أفؽار تؾقثت فطر كثقر مـ الـَّ 

طؾقف  إىل إكؽار حؼائؼ ما دلَّ  إدلة مـ الؽتاب والسـة: فصارواتتصادم مع 

 .واهلل الؿستعانالسـة: الؽتاب و

مؿـ قّؾ كصقبفؿ مـ السؿع  -: فلبطؾت صائػة  ابـ الؼقؿاإلمام قال 

ؿا ذلؽ أوهام ٓ حؼقؼة لفا، وهمٓء مـ أجفؾ أمَر العقـ، وقالقا: إكَّ  - والعؼؾ

ا، وأبعدهؿ معرفًة ا، وأكثػفؿ صباطً اس بالسؿع والعؼؾ، ومـ أغؾظفؿ حجابً الـَّ 

طىل  -ػقس، وصػاهتا، وأفعالفا، وتلثقراهتا، وطؼالء إمؿ طـ إرواح، والـُّ 

 .(1) اهـ . تـؽرهٓ تدفع أمر العقـ، وٓ - اختالف مؾؾفؿ وكحؾفؿ

: وقد أكؽرتف صقائػ مـ الؿبتدطة، وهؿ محجقجقن  وقال الؼرصبل

حقحة، وبؿا يشاهد مـ ذلؽ يف بإحاديث، الـصقص، الصريحة، الؽثقرة، الصَّ 

القجقد، فؽؿ مـ رجؾ أدخؾتف العقـ الؼبر، وكؿ مـ مجٍؾ ضفقر أحؾتف الؼدر، لؽـ 

ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ  ژ ذلؽ بؿشقئة اهلل تعاىل، كؿا قال تعاىل:

وٓ يؾتػت إىل معرض طـ الشرع والعؼؾ، يتؿسؽ يف إكؽار  ،[1٠2البؼرة] ژڎ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.9>/0) زاد ادعاد (1)
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فنكا كشاهد مـ خقاص إحجار، وتلثقر السحر،  :ذلؽ باستبعاد لقس لف أصؾ

 .(1) اهـ .وسؿقم الحققاكات، ما يؼضك مـفا العجب

 والؿـؽرون لؾعقـ طىل قسؿقـ:  :قلت

 طـ ة، ومل يذكروا يف إكؽارهؿ شبفة، فضاًل أكؽروها صراح :األّل قسهال

وهذا ققل أبل طظ الجبائل الؿعتزيل، وهق مروٌي طـ مجاطة مـ ، حجة

 .(2)الؿتؽؾؿقـ

فؿ تلولقها طىل ػل: ٕكَّ اهر وحؼقؼة ققلفؿ هق الـَّ أثبتقها يف الظَّ  :الجاىٕ قسهال

مـ تابعفؿا غقر حؼقؼتفا، وهذا ققل أبل هاشؿ الجبائل، وأبل الؼاسؿ البؾخل، و

ف القا: إكَّ ق أحؽام الؼرآن وهق ققل أبل بؽر الجصاص يف كتابف:مـ الؿعتزلة، 

صاحب العقـ إذا شاهد الشلء،  ا، ويؽقن معـاه: أنَّ تؽقن العقـ حؼً  ٓ يؿتـع أنْ 

ك يغقر اهلل ذلؽ الشلء حتَّ  ا كاكت الؿصؾحة لف يف تؽؾقػف أنْ وأطجب بف استحساكً 

  .ا بفػ متعؾؼً ٓ يبؼك قؾب ذلؽ الؿؽؾ

: ولقس هذا بؿستـؽر مـ هذيـ وأتباطفؿا: فؼد صار دفع  قال الشقكاين

أدلة الؽتاب والسـة بؿجرد آستبعادات العؼؾقة دأهبؿ، وديدهنؿ، وأي ماكع مـ 

 لذلؽ؟ وقد وردت إحاديث الصحقحة بلنَّ  - سبحاكف –إصابة العقـ بتؼدير اهلل 

ر الـبقة، وأطجب مـ إكؽار همٓء لؿا العقـ حؼ، وأصقب هبا مجاطة يف طص

ريعة، ما يؼع مـ بعضفؿ مـ اإلزراء طىل مـ يعؿؾ وردت بف كصقص هذه الشَّ 

ـطع يف العبارات، كالزمخشري بالدلقؾ الؿخالػ، لؿجرد آستبعاد العؼظ، والتَّ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.8/898) ادػفؿ (1)

 (.980 -989/>) تػسر افؼاشؿل (9)



  

 

 )العني حق( عالم يقتل أحدكم أخاه

 

127 

ف يف كثقر مـ الؿقاصـ ٓ يؼػ طىل دفع دلقؾ الشرع بآستبعاد فنكَّ  :تػسقرهيف

يدطقف طىل العؼؾ، حتك يضؿ إىل ذلؽ الققاحة يف العبارة طىل وجف يققع  الذي

الؿؼصريـ يف إققال الباصؾة، والؿذاهب الزائػة، وبالجؿؾة فؼقل همٓء مدفقع 

ا، وبؿا هق مشاهد ا وخؾػً بإدلة الؿتؽاثرة، وإمجاع مـ يعتد بف مـ هذه إمة سؾػً 

كساين وغقره مـ أكقاع الحققان قع اإليف القجقد، فؽؿ مـ شخص مـ هذا الـَّ 

 .(1) اهـ .هؾؽ هبذا السبب

وشبفة همٓء الؿـؽريـ لؾعقـ، والؿتلولقـ لفا طىل غقر حؼقؼتفا، هل:  :قلت

ا إٓ بؿؿاستف، أو ما يف حؽؿفا مـ الجسؿ ٓ يػعؾ يف جسؿ آخر شقئً  أنَّ 

 .آطتؿادات، وهذه شبفة باصؾة، يردها الشرع والقاقع

ف : والتلثقر غقر مقققف طىل آتصآت الجسؿقة، كؿا يظـُّ  قال ابـ الؼقؿ

 ومعرفتف بالطبقعة والشريعة، بؾ التلثقر يؽقن تارًة بآتصال، وتارةً  ،مـ قؾ طؾؿف

بإدطقة  بتقجف الروح كحق مـ يمثر فقف، وتارةً  بالرؤية، وتارةً  بالؿؼابؾة، وتارةً 

كػس العائـ ٓ يتققػ تلثقرها طىل خقؾ، وبالقهؿ والتَّ  والرقك والتعقذات، وتارةً 

مل يره، وكثقر  الرؤية، بؾ قد يؽقن أطؿك فققصػ لف الشلء فتمثر كػسف فقف، وإنْ 

 .(2) اهـ .مـ العائـقـ يمثر يف الؿعقـ مـ غقر رؤية

لثقر بنرادة اهلل تعاىل وخؾؼف التَّ  : والحاصؾ أنَّ  وقال الحافظ ابـ حجر

بالؿؼابؾة،  اين، بؾ يؽقن تارة بف، وتارةً صال الجسؿا طىل اإلت  لقس مؼصقرً 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.;0/8) ؾتح افؼدير (1)

 (.0>/0) زاد ادعاد (9)
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وأخرى بؿجرد الرؤية، وأخرى بتقجف الروح، كالذي يحدث مـ إدطقة 

 .(1) اهـ .وتارة يؼع ذلؽ بالتقهؿ والتخقؾ ،والرقك وآلتجاء إىل اهلل

وكؼؾ اإلمام الـقوي طـ أبل طبد اهلل الؿازري قال: أخذ مجاهقر العؾؿاء بظاهر 

لقؾ طىل لقا: العقـ حٌؼ وأكؽره صقائػ مـ الؿبتدطة، والدَّ هذا الحديث، وقا

ا يف كػسف، وٓيمدي إىل قؾب حؼقؼة، وٓ فساد ققلفؿ: أن كؾ معـك لقس مخالػً 

ف مـ مجقزات العؼقل، إذا أخبر الشارع بقققطف وجب اطتؼاده، فنكَّ  :إفساد دلقؾ

يخبر بف مـ  وٓ يجقز تؽذيبف، وهؾ مـ فرق بقـ تؽذيبفؿ هبذا وتؽذيبفؿ بؿا

 .(2) اهـ .أمقر أخرة

ػس: ركبفا يف الجسؿ، الـَّ اهلل  مـ أبدع ما خؾؼو:  قال ابـ العربلو

جاء يـؽرها مل يؼدر بؿا يظفر  وجعؾفا معؾقمة لؾعبد ضرورة، مجفقلة الؽقػقة، إنْ 

ف ٓ يعؾؿ فنكَّ  :أراد الؿعرفة هبا مل يستطع ا وطدما، وإنْ مـ تلثقرها طىل البدن وجقدً 

ٕي شلء يـسبفا، وٓ طىل أي معـك يؼقسفا، وضعفا اهلل الؿدبر يف البدن طىل هذا 

القضع لقؿقز اإليؿان بف: إذ يعؾؿ بلفعالف ضرورة، وٓ يقصؾ إىل كقػقتف لعدمفا 

 ژڻ ڻۀ ۀ ہ ژ  فقف، واستحالتفا طؾقف: وذلؽ هق معـك ققلف:

الباري يف الشلء طـد تعؾؼفا ولفا آثار يخؾؼفا  .لويالتطىل أحد التَّ  [21الذاريات: ]

معـك يحدث بؼدرة اهلل طىل جري العادة يف الؿعقـ، إذا  :بف، مـفا العقـ وهق

ا إىل الػـاء، ا إىل طرو أمل يف الؿعقـ، وإمَّ فقؾػظ بف، إمَّ  :أطجبت مـظرتف العائـ

 .(3) اهـ .بحسب ما يؼدره اهلل تعاىل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.:13/93) افػتح (1)

 (.:>13/0) رشح مسؾؿ (9)

 =ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ژ   ٓبـ افعريب، ظـد تػسر ؿقفف تعاػ: أحؽام افؼرآن(0)
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 لٔق القالئد لدفع العنيتع
ـُ ُيقُسَػ، أَ  قال اإلمام البخاري َثـَا َطْبُد اهلل ْب ـْ : َحدَّ ْخَبَرَكا َمالٌِؽ، َط

ـِ َتِؿقٍؿ، َأنَّ َأَبا َبِشقٍر إَْكَصاِريَّ  اهلل َطْبدِ  ـْ َطبَّاِد ْب ـِ َأبِل َبْؽٍر، َط ُف َكاَن تْب ، َأْخَبَرُه َأكَّ

ُف َقاَل: َوالـَّاُس فِل ، فِل َبْعِض َأْسَػاِرِه، َقاَل َطْبُد اهلل: َحِس َمَع َرُسقِل اهلل  ْبُت َأكَّ

ًٓ َأْن: َمبِقتِِفْؿ، َفَلْرَسَؾ َرُسقُل  َأْو  َٓ َيْبَؼَقنَّ فِي َرَقَبِة َبِعقرٍ ِقاَلَدٌة ِمْن َوَترٍ،»، َرُسق

َّٓ ُقطَِعْت    .(1)«ِقاَلَدٌة إِ

ديث أخرجف مسؾؿ فؼال: حدثـا يحل بـ يحك قال: قرأت طىل مالؽ بف، الح

 .ثؿ قال: قال مالؽ: أرى ذلؽ مـ العقـ

: كاكقا يؼؾدون اإلبؾ إوتار: لئال تصقبفا العقـ، فلمرهؿ  قال أبق طبقد

 .(2) اهـ .اإوتار ٓ ترد شقئً  ا لفؿ أنَّ إطالمً  :بنزالتفا الـبل 

ف بؼطع الؼالئد طىل أكَّ  أمره   ؽ بـ أكستلول مال:  وقال البغقي

فؿ كاكقا يشدون بتؾؽ إوتار والؼالئد التؿائؿ، مـ أجؾ العقـ، وذلؽ أكَّ 

، فا تعصؿ مـ أفات، فـفاهؿ الـبل قن أكَّ ويعؾؼقن طؾقفا العقذ يظـُّ 

 .(3) اهـ .فا ٓ ترد مـ أمر اهلل شقئاوأطؾؿفؿ أكَّ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .[:9&]يقشػ:  ژ ہ

 (.9118(، ومسؾؿ )0338أخرجف افبخاري ) (1)

 (.13/099فؾـقوي ) رشح مسؾؿ(9)

 (.:11/9) رشح افسـة (0)
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من تعؾق متقؿة »رفعف:   بـ طامر : ويميده حديث طؼبة قال الحافظ

: ما طؾؼ مـ الؼالئد خشقة العقـ التؿقؿة، و(1)أخرجف أبق داود .«فال أتم اهلل له

: إذا اطتؼد الذي قؾدها أهنا ترد العقـ فؼد ضـ  وكحق ذلؽ، قال ابـ طبد البر

 .(2) اهـ .دهأهنا ترد الؼدر وذلؽ ٓ يجقز اطتؼا

فا ترد العقـ بـػسفا، ففذا شرك أكبر مخرج مـ ا أكَّ إذا قؾدها معتؼدً  :قلت

ؿقؿة أو الؼالدة ػع بقد اهلل، لؽـ جعؾ هذه التَّ الضر والـَّ  ا إذا اطتؼد أنَّ الؿؾة، وأمَّ 

ومـ   دلقؾ طؾقف،ا ٓف أثبت لرد العقـ سببً ٕكَّ  :أصغر ففذا شركٌ  :ا لدفع العقـسببً 

، ويدل طىل ذلؽ حديث فؼد أشرك :(3)ل قدريشرطل وٓحسلقس ب ابً سبأثبت 

 .(4)وهق حديث حسـ «من تعؾق متقؿة فؼد أشرك»ا: مرفقطً   طؼبة بـ طامر

 ف ٓا ما لقس بسبب شرطل، وٓ حسل: فنكَّ : وأمَّ  قال العالمة ابـ طثقؿقـ

ؾؼقهنا طىل عؿائؿ وكحقها، ييـ يعتؿدون طىل التَّ اطتؿاده، مثؾ أولئؽ الذ يجقز

هذا ٓ أصؾ لف، سقاًء كاكت هذه مـ الؼرآن  فننَّ  :أكػسفؿ لقدفعقا هبا العقـ

 .(5) اهـ .الؽريؿ أو مـ غقر الؼرآن الؽريؿ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(، 3/919) اـؿ(، واحل>1:8) (، وأبق يعذ9;93) (، وابـ حبان3/183) : أخرجف أمحدضعقػ (1)

وذم إشـاده: خافد بـ ظبقد جمفقل، ومؼح بـ هاظان ؿال ابـ حبان:  وؽرهؿ، ومل أجده ظـد أيب داود.

 يروي ظـ ظؼبة أحاديث مـاـر ٓ يتابع ظؾقفا.

 (.9/1:1) افػتح (9)

ان أثرها بة، وـ: هل افتل ظرؾت بافتجرِ إشباب افؼدرية: هل افتل ظرؾت بافؼع، وإشباب افؼظقة (0)

، واكظرطاهرً   (.9;1/1)  فؾعالمة ابـ ظثقؿغ افؼقل ادػقد ا

 فإلمام افقادظل مما فقس ذم افصحقحغ افصحقح ادسـد(، وهق ذم3/189) أخرجف أمحدصحقح:  (3)

 (<39.) 

 (.>9/11) جمؿقع ؾتاوى ابـ ظثقؿغ (8)
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 الْشه لدفع العني
زَّ  : قال اإلمام البخاري َثـَا َطْبُد الرَّ ـُ َكْصٍر، َحدَّ َثـَا إِْسَحاُق ْب ـْ َحدَّ اِق، َط

ـْ َأبِل ُهَرْيَرَة  اٍم، َط ـْ َهؿَّ ـِ الـَّبِل  َمْعَؿٍر، َط َوَكَفك  «الَعْقُن َحق  »َقاَل:  ، َط

ـِ الَقْشؿِ   .(1)َط

 مل أرَ  ،: وقد ضفرت يل مـاسبة بقـ هاتقـ الجؿؾتقـ قال الحافظ ابـ حجر

 :الباطث طىل طؿؾ القشؿ تغقر صػة الؿقشقم مـ مجؾة أنَّ  :مـ سبؼ إلقفا، وهل

-التحقؾ بالقشؿ وغقره  لئال تصقبف العقـ، فـفل طـ القشؿ مع إثبات العقـ، وأنَّ 

 .(2)الذي قدره اهلل سقؼع ا، وأنَّ ٓ يػقد شقئً  -مؿا ٓ يستـد إىل تعؾقؿ الشارع

ؿ فل طـ القشوقد سبؼف إىل ذلؽ الطقبل حقث قال: ولعؾ اقتران الـَّ  :قلت

 .(3) اهـ .ف يرد العقـلزطؿ القاشؿ أكَّ  بنصابة العقـ ردّ 

 تؽقن أنْ  ٓ بدَّ  ،إسباب التل يسؾؽفا الؿسؾؿ لدفع العقـ ا يعؾؿ أنَّ ـَ هُ  ـْ ومِ 

 .مستـدًة إىل تعؾقؿ الشرع تؽقن خالقة مـ الؿحرمات، وأنْ 

*** 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (.8:33أخرجف افبخاري ) (1)

  (.13/983) افػتح(9)

  (.;9>9/>) رشح ادشؽاة (0)
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 ميلسات شائع٘ هلا تعلق بأمس العني
اس فقؿا يتعؾؼ بلسباب الققاية مـ العقـ، ـ الـَّ الؽثقر متقسع فقفا  أشقاءهـاك 

أو بطرق العالج مـفا، ومل يستـدوا فقفا إىل دلقؾ شرطل صحقح، وغاية ما يف 

رك، قحقد، ويققعفؿ يف الش  هؿ طـ التَّ ـ لفؿ الشقطان أطؿالفؿ لقصدَّ يَّ زَ  إمر أنْ 

 ؿؾة، وقد تؽقنرك إكبر الؿخرج مـ البصاحبفا إىل الش   وهذه إشقاء قد تصُؾ 

 :ا أصغر، بحسب اطتؼاد صاحبفاشركً 

ففذا  :ف يدفع العقـ بـػسفاطتؼد صاحبف أكَّ  فؿا كان الؿؼصقد مـف دفع العقـ إنْ 

 .أكبر مخرج مـ الؿؾة شركٌ 

 هذا الشلء سبٌب  ف يعتؼد أنَّ الذي يدفع الشر هق اهلل وحده لؽـَّ  نَّ أاطتؼد  وإنْ 

ا، ا وٓ حس  ا مل يثبت ٓ شرطً ف اتخذ سببً ٕكَّ لدفع العقـ ففذا مـ الشرك إصغر: 

 .ا أصغر كؿا سبؼًا فؼد أشرك شركً ا أو حس  ا غقر ثابت شرطً ومـ اتخذ سببً 

 ،طىل الشاصئالبحر أصداف يؼذففا طبارة طـ ع، وهل: دَ تعؾقؼ القَ  :فؿن ذلك

أو تستخرج مـ البحر، فقلخذوهنا ويعؾؼقهنا طىل الصبقان لتدفع طـفؿ العقـ، 

بؿا طؾؼت طىل السقارات، أو وضعت يف بعض إماكـ مـ البقت: لؼصد دفع ور

 .(1)، وقد كان أهؾ الجاهؾقة يعؾؼقهنا طىل الصبقان لدفع العقـ طـفؿالعقـ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ما كصف: ـان فؾجاهؾقغ رأي وظؼقدة ذم افعغ  ادػصؾ ذم تاريخ افعرب ؿبؾ اإلشالمجاء ذم ـتاب (1)

وذم أثرها ذم احلقاة، ؾفؿ يعتؼدون بلثر افعغ وإصابتفا، وخلطر هذه اإلصابة وأمهقتفا، تػــقا ذم ابتداع 

ػس مـ افعغ، اشتعؿؾت )أي افعرب ؿبؾ ثرها... وحلامية افـر وشائؾ افقؿاية مـفا، ومحاية أنػسفؿ مـ أ

اإلشالم( اخلرز وافتعاويذ وافرؿل، ومـ اخلرز افتل اشتخدمت ذم محاية إضػال مـ إصابة افعغ، 

 =، وهل: خرزة بقضاء (افؼبؾة)، وهل: خرزة شقداء دمعؾ ظذ افصبقان فدؾع افعغ ظـفؿ، و(افؽحؾة)
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: تعؾقؼ بعض إوراق الؿغطاة بالؼؿاش الؿخقط الؿحؽؿ طىل الصبقان ومـفا

فقمة يؽتبفا لفؿ الغقر مػأو غقرهؿ، وربؿا كان يف تؾؽ إوراق بعض الطالسؿ 

، واستعاكة سبحاكف شرك باهلل وقد يؽقن فقفا ،السحرة والؿشعقذيـ بعض

 .، واهلل الؿستعانبالجـ

تعؾقؼ بعض إكقاس، أو غرس بعض إشجار الُؿَعقَّـَة، يف بعض  :ومـفا

 .الؿزارع: لؿـع اإلصابة بالعقـ

عؾؼ بعض : تعؾقؼ الـعال طىل السقارات، أو طىل الدواب، وبعضفؿ يومـفا

 .الؼالئد مـ الخرز أو غقرها: لدفع العقـ

: اتخاذ بعض الخقاتؿ الؿؽتقب طؾقفا بعض العبارات الُؿَعقَّـَة: لدفع ومـفا

 .العقـ

ذرُّ الؿؾح طىل الؿدطقيـ يف حػالت إطراس، محاية لؾزوجقـ مـ  :ومـفا

 .العقـ

 .عقـ: تعؾقؼ شلء مثؾ كػ اإلكسان مرسقم يف وسطف طقـ: لدفع الومـفا

: كتابة بعض العبارات طىل الشلء الذي ُيَخاُف طؾقف العقـ كالسقارات، ومـفا

طقـ الحسقد ]أو  [بسؿ اهلل ماشاء اهلل]أو  [طقـ الحسقد تبىل بالعؿك]والبققت، فقؽتبقن مثالً ً: 

 .[ماشاء اهلل تبارك اهلل]أو  [(1)فقفا طقد

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ا مما يؼذؾف ، تػقد ذم دؾع أذى افعغ ظـ اإلكسان، وُذـِر أهنر (افقدظة)فعغ، ودمعؾ ذم ظـؼ افَػَرس مـ ا

 ـها افبحر، وهل تتػاوت ذم افصغر وافؽز، وهل خرزة تثؼب وتتخذ مـفا افؼالئد فؾحامية مـ افعغ.

 =احلسد بنصعال  هذا ادثؾ افشعبل افذي يردده أبـاء اجلزيرة افعربقة ادؼصقد بف: افعؿؾقة افتل يتؿ هبا ظالج (1)
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أيات يف  : رسؿ سقػ، أو سؽقـ، أو رسؿ طقـ، أو تعؾقؼ بعضومـفا

 .البققت، لدفع العقـ

 .(1)تعؾقؼ خشب السبستان، وهق: شجر الؿخقط لدفع العقـ ومـفا:

لدفع  :: تعؾقؼ مجاجؿ الحققاكات أو أجزاء مـفا يف البقت أو يف الزرعومـفا

 .العقـ

اإلكسان لقدفع طـف العقـ، أو تعؾقؼ طقـ  : تعؾقؼ مـؼار الغراب طىلومـفا

 .الصبقان ثعؾب طىلالذئب، أو تعؾقؼ كاب ال

: ما شاع يف بعض البؾدان مؿا يسؿك بالخرزة الزرقاء أو )العؼقؼة ومـفا

الزرقاء( وهك حجرة زرقاء الؾقن متداولة يف القصـ العربل خاصة يف مصر 

ومـفا ما يعؾؼ  ،ولقبقا، وقد صـعت طىل أشؽال متعددة مـفا ما يعؾؼ يف السقارات

ن طىل شؽؾ يد وهبا طقـ، ومـفا ما يعؾؼ يف الؿـازل، وهذه الخرزة طادة تؽق

حقل الرقبة، وهذه طادة تؽقن طىل شؽؾ طقـ أو تؽقن حؾؼة صغقرة، وكؾ ذلؽ 

هـاك مقجات تخرج مـ طقـ اإلكسان الحاسد يف  لرد العقـ حقث يؼقلقن: إنَّ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

هذه خراؾة، وؿقؾ: إن  احلسد يزول ظـف، رؽؿ أنر  ا بلنر ظقد افبخقر وتبخر ادريض هبذه افرائحة اظتؼادً 

ؾة  أخرض وؾقفا ظؿؼ افـر افعغ احلسقد فقهنا دائاًم  ظرات، وهذه خراؾة أخرى، وخراؾة ثافثة وهل خرا

إػ إركب افزي كظرة مزدوجة، ؾفق مـ إركب افزي، ؾؿـذ أؿدم افعصقر وافشعقب افغربقة تـظر 

الم، جفة رمز فؾخصقبة فؽثرة تـاشؾف، وهق مـ اجلفة إخرى مرتبط بإرواح افؼيرة وافسحرة وافظر 

صغاره تقفد بعققن  ٕنر  =فؽقكف يعقش حتت إرض، وهق ؾقق ـؾ هذا ؿادر ظذ إصابة ادرء بافعغ

افعغ احلاشدة دراشة كظرية مـ ـتاب:  ـها ٕخرى.مػتقحة ٓ مغؾؼة، بعؽس صغار احلققاكات ا

 حلؿدان بـ حمؿد احلؿدان. ومقداكقة

 (، مـ أنر 3:1)صـ ادؼاصد احلسـة(، وذم1/039) افضقء افالمع وٓ ُيْغَسّ بام ذـره افسخاوي ذم (1)

ؾاحش، وزفة  خطلٌ افقيل افعراؿل ـان يعؾؼ ذفؽ ذم رأشف، وهذا  ذفؽ يؿـع اإلصابة بافعغ، وذـر أنر 

 ف ذريعة إػ افؼك، واهلل ادستعان.ٕنر  =مـفام
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سقاء -حالة إطجابف بالشلء فؾق وقعت هذه الؿقجات طىل الشلء الُؿْعَجب بف 

أو وصؾت إلقف مباشرة تمذيف، أما إذا كاكت هذه  -اا مجادً شقئً  ا أوأكان إكساكً 

الخرزة الزرقاء مقجقدة فنن طقـ الحاسد تتقجف إلقفا مباشرة وتؼع طقـف طؾقفا، 

 .وٓ تمذي اإلكسان أخر

 .: تعؾقؼ رؤوس الغزٓن طىل البققت والسقارات لدفع العقـومـفا

 :لؾتركؿاين وكتاب الؿػردة الؿعتؿد يف إدوية: ما ذكر يف كتاب ومـفا

ا أن هـاك حجرً  (مادة: سبح)ٓبـ البقطار  الجامع لؿػردات إدوية وإغذية

اق شديد البريؼ يمتك بف مـ الفـد وهق أسقد شديد السقاد برَّ  «َسَبح»يؼال لف: 

 .قال: مـ لبس مـف َخَرزة أو تختؿ بف، دفع طـف طقـ العائـ ...ارخق يـؽسر سريعً 

 ٓبـ البقطار الجامع لؿػردات إدويةا يف كتابماذكر أيًض : ومـفا

وهق حجر بحري أبقض الجقهر  «حجر الؽرك»طـ حجر يؼال لف:  (مادة:حجر)

شديد البقاض يقجد بساحؾ بحر الفـد والسـد قال: وكساء الفـد ورجالفؿ 

مختؿقن بف وكساؤهؿ يتسقرون بف يف زكقدهؿ ويتخذون مـف مخاكؼ ٕطـاقفؿ 

حر وإبطالف وإبطال خاصة هذا الحجر دفع الس   ا أنَّ تزطؿ الفـد والسـد مجقعً  وقد

 .إخذ ودفع طقـ العائـ وكظر العدو

ف إذا أكَّ  «اهُلْدُهد»يف إدوية لؾتركؿاين يف الؿعتؿد : ما ذكر يف كتابومـفا

حر وطقـ العائـ  .ُطؾ َؼ وهق مذبقح طىل باب بقت، أمـ كؾ مـ فقف مـ الس 

 .الثقم يؼل مـ العقـ والحسد : آطتؼاد بلنَّ ـفاوم

 .طدم العـاية بـظافة إوٓد يؼل مـ العقـ والحسد : آطتؼاد بلنَّ ومـفا
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 .السقارة وكحقها يؼل مـ العقـ والحسد : آطتؼاد بلن كسر البقض طىلومـفا

 .: آطتؼاد بلن تؾطقخ السقارة بالدماء يؼل مـ العقـ والحسدومـفا

إذا مـ ساء ن العروسة القرق تدفع الحسد ففـاك مـ الـ  لآطتؼاد ب :ومـفا

فا تليت بقرقة وتؼطعفا طىل شؽؾ طروسة ثؿ تليت ولدها محسقد، فنكَّ  أحست بلنَّ 

إىل  ،ومـ طقـ فالكة ،مـ طقـ فالن :باإلبرة وتثؼب هبا القرقة، وتؼقل يف كؾ مرة

جبقـ  الرماد وتصب بف طىل القرقة بالثؼقب ثؿ تحرقفا، وتلخذ هذا تؿأل أنْ 

 .فا بذلؽ دفعت طـف الحسد وهذا اطتؼاد باصؾا مـفا أكَّ القلد ضـً 

 ،: آطتؼاد بلن التخطل فقق الـار أو البخقر، وكذلؽ تعؾقؼ التؿائؿومـفا

 ،وقرن الػؾػؾ إمحر ،والؽػ )مخسة ومخقسة(، (1)وحدوة الحصان ،والخرزة

ذلؽ يزيؾ كظرة العقـ والحسد، وهذا كؾف  وما شابف ،والحظاضة ،والحذاء الؼديؿ

 .مـ الشرك

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ا يعقد إػ أجام افرومان، ويؼقل صاحب ـتابوآظتؼاد بحدوة احلصان اخلارؿة اظتؼاد ؿديؿ جد   (1)

صؽؾفا يشبف صؽؾ اهلالل، وصؽؾ  اس آمـقا بخصائص حدوة احلصان= ٕنر افـر  : إنر  افعادات افغريبة

تؾؽ  عقب افؼديؿة، وادعروف هبذا افشلن أنر وـالمها يعتز وؿاية ضد ظغ احلسقد ظـد افش  ، افؽػ  

ويضاف إػ هذا  ف ذم تصقرهؿ يغر صؽؾف ويؿقت وحيقا مرة أخرى.ٕنر  =افشعقب ـاكت ترهب اهلالل

ص احلدوة مصـقظة مـ احلديد، وهق معدن ضاحا أضػت ظؾقف افشعقب إوربقة افؼديؿة خصائ أنر 

ر مـ إرواح افؼيرة ذم زظؿفؿ، وهـاك تػسر آخر يعقد هذا ف يطبخ ذم افـر شحرية= ٕنر  ار افتل ُتَطف 

وافعقاذ -اإليامن افعؿقؼ بؼدرات حدوة احلصان اخلارؿة إػ ـقن افشعقب إوروبقة افؼديؿة ـاكت 

ح افؼيرة، وهؽذا برز تعبد احلققاكات، وخاصة اخلقؾ افتل ـاكت ترتبط ذم افذهـ بإروا -باهلل

تعؾقؼ احلدوة ظذ مدخؾ افبقت يبعد إرواح افؼيرة ظـ ادـزل، وآظتؼاد بتعؾقؼ  آظتؼاد بلنر 

 افعغ احلاشدة دراشة كظرية ومقداكقةمـ ـتاب:  ـهارؤوس افغزٓن وجؾد افذئب ذم افبققت.

 حلؿدان بـ حمؿد احلؿدان.
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صدور إصػال  كآية الؽرسل طىل، : آطتؼاد بقضع آيات قرآكقة معقـةومـفا

 .لؾحػظ مـ العقـ والحسد وغقره مـ إمراض

الشبة والػسقخة طالج لدفع الحسد فؿـ الـاس مـ إذا  : آطتؼاد أنَّ ومـفا

ار والػسقخة مـ طـد العطار، ووضعفؿا طىل الـَّ  ابـف محسقد أتك بالشبة أحس أنَّ 

فا سقف تتصقر بصقرة يزطؿ أكَّ  ؿَّ طؾقفا سبع مرات، ثُ  يؿرَّ  وصؾب مـ ولده أنْ 

الحاسد، ثؿ بعد ذلؽ يضع الرماد يف قؿاشة ويؾؼقفا بقـ أربعة مػارق )شقارع( 

 .بؾ ومـفؿ مـ يبخر بقتف أو محؾف كؾ صباح بالشبة والػسقخة لدفع الحسد

: تسخقـ الرصاص واستخدامف لطرد الجـ والشقاصقـ ولؾققاية مـ مـفاو

 .العقـ والحسد

 .ا لؾخطرا لؾعقـ أو تقققً : آطتؼاد بقضع الؿصحػ يف السقارة دفعً ومـفا

طـ حؽؿ وضع   وقد سئؾ فضقؾة الشقخ محؿد بـ صالح العثقؿقـ

 شقة أنْ ا خبرك والحصـ مـ العقـ وأيًض الؿصحػ يف السقارة مـ أجؾ التَّ 

  ؟تصدم

ا لؾخطر ا لؾعقـ أو تقققً حؽؿ وضع الؿصحػ يف السقارة دفعً  : فلجاب

 .(1)ا لؾخطر أو العقـمل يؽقكقا يحؿؾقن الؿصحػ دفعً  بدطة، فنن الصحابة 

تعؾقؼ الحذاء يف السقارة يدفع العقـ والحسد، و كذلؽ  : آطتؼاد أنَّ ومـفا

وهذه  ،أو مخسة ومخقسة يف طقـؽ ،(1)مسؽ الخشبأ :رش الؿؾح أو ققل الؼائؾ

   .اا وٓ تجؾب كػعً إمقر ٓ تدفع حسدً 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.>98)ص افبدع وادحدثات وما ٓ أصؾ فف (1)
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  .لبس الخقاتؿ ذات الخرز إزرق يدفع العقـ والحسد : آطتؼاد بلنَّ ومـفا

يف بعض البؾدان يجعؾقن لؾرجؾ أو لؾؿرأة اسؿقـ، أحدمها ضاهر  فؿأكَّ : ومـفا

هذا يـجقف مـ  قن أنَّ وأخر خػل، ويعتؼدون بذلؽ معتؼدات، فبعضفؿ يظـ

 .ف يؼقف مـ الجـف يؼقف مـ العقـ، وبعضفؿ يؼقل: إكَّ الؿرض، وبعضفؿ يؼقل: إكَّ 

الؼػز فقق الـار يزيؾ كظرة العقـ، يحدث هذا طـدما  : آطتؼاد بلنَّ ومـفا

هذا التخطل يتؿثؾ بصقرة العائـ فقؼؾعقن  يرققن مـ أصقب بالعقـ باطتؼاد أنَّ 

ذلؽ يصرف السقء طـ الؿعقـ، وإذا طرفقا العائـ  ؿقـ أنَّ طقـ هذا التؿثال زاط

ذلؽ يبطؾ أثر  لفؿ احتالقا لؾحصقل طىل قطعة مـ ثقابف وحرققها معتؼديـ أنَّ 

 .العقـ

العائـ وهق حل تذهب العقـ  صالة الجـازة طىل : آطتؼاد بلنَّ ومـفا

طـ إكسان وقد اشتفر هذا الػعؾ طـد بعض العقام، فتراهؿ إذا طرفقا  ،والحسد

ذلؽ يبطؾ تلثقر  ف يصقب بعقـف، يصؾقن طؾقف كصالة الجـازة، ويزطؿقن أنَّ أكَّ 

 .الؿقت يبطؾ تلثقر طقـف إصابتف، كؿا أنَّ 

العقـ ففـاك مـ  ذهب أثرإخذ مـ فضالت العائـ ي : آطتؼاد أنَّ ومـفا

د، اس يؾجل إىل إخذ مـ فضالت بقل أو غائط العائـ لعالج العقـ والحسالـَّ 

 .وهذا اطتؼاد باصؾ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ؿ يـصحقن افشخص ظـد ذـر حماشـف ؾقؼقفقن فف: )امسؽ اخلشب ومما اصتفر ظـ )بعض( أهؾ مك أهنر  (1)

ياؾالن( وـاكقا وٓ زال بعضفؿ يعؾؼقن ظذ صدورهؿ وذم أماــفؿ افتامئؿ افتل تليت ظذ أصؽال ظققن 

ًٓ زرؿاء ومحراء أو ؿطع خشب أو ماصابف، ومـفؿ مـ يذبح ذبقحة إذا كزل م ا فقدرأ ظـف رضر  جديدً ـز

حلؿدان  افعغ احلاشدة دراشة كظرية ومقداكقةمـ ـتاب:  ـها ف بدظة ورشك.أنر  ف ٓصؽر افعغ وهذا ـؾ  

 بـ حمؿد احلؿدان.
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 .العقـذهب أثر التبخر بتراب العائـ ي : آطتؼاد بلنَّ ومـفا

تبخقر البققت بإطشاب الؿتـقطة يطرد الجـ والشقاصقـ  : آطتؼاد بلنَّ ومـفا

 .العقـ والحسد، وهذا اطتؼاد فاسدأثر ويزيؾ 

ر طـ جقاز التبخ  طبد العزيز بـ بازالعالمة الشقخ  سؿاحةوقد ُسئؾ 

 ؟وذلؽ لؿـ أصقب بالعقـ ،بالشب، أو إطشاب أو إوراق

فا لقست مـ ٕكَّ  :ٓ يجقز طالج اإلصابة بالعقـ بؿا ُذكر :سًمحتهفلجاب 

إسباب العادية لعالجفا، وقد يؽقن الؿؼصقد هبذا التبخر استرضاء شقاصقـ 

وكحقها مؿا ؿا يعالج ذلؽ بالرقك الشرطقة الجـ وآستعاكة هبؿ طىل الشػاء، وإكَّ 

 .(1)ثبت يف إحاديث الصحقحة

يف صؾب الشػاء أو  ؿلؿشعقذيـ ويستعقـ هبإىل اهـاك مـ يذهب  أنَّ : ومـفا

يحرقفا ويستـشؼ  دفع العقـ والحسد فقعطقف الؿشعقذ ورقة ويطؾب مـف أنْ 

 .دخاهنا

ا مـ الخرافات الشقطاكقة، بعض رجال البادية يستخدمقن شقئً  : أنَّ ومـفا

فا رققة شرطقة يرقك هبا الؿصاب بالعقـ، وصقغة ألػاضفا كأيت: أكَّ  ويعتؼدون

يجؿع سبع حصقات مع قطعة مـ الجؾد وشبة بقضاء الؿعروفة طـد العطاريـ، 

ويؼال  ،ثؿ تجؿع هذه إصـاف ويدار هبا طىل رأس الؿريض بالعقـ سبع مرات

هذه الطريؼة حتك يؽؿؾ  الؽؾؿات التالقة: واحد باهلل اثـقـ باهلل ثالثة باهلل، وطىل

سبع مرات، ثؿ بعد ذلؽ تقضع الشبة بالـار، وإذا غؾت تؾؽ الشبة يؼقلقن: إهنا 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.1/9:8) ؾتاوى افؾجـة افدائؿة (1)
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فنذا كان  :الـاريف تظفر لفؿ صقرة الذي أصاب بالعقـ يف الشبة التل وضعت 

العائـ رجال تظفر صقرة طقـف بالشبة أو صقرة فرجف، وإذا كاكت امرأة تظفر 

 .صقرة فرجفا

طـ هذا فؼال: هذه إطؿال كؾفا أطؿال   مة ابـ بازوقد سئؾ العال

شقطاكقة، ومـ مجؾة الخرافات التل يزيـفا الشقطان ٕهؾفا، ولقست مـ إدوية 

الشرطقة كؿا يزطؿقن، فقحب إكؽار هذا العؿؾ، ومـع مـ يعؿؾف، والرفع طـف إىل 

 .(1)وٓة إمر: لؿـعف وتلديب مـ يػعؾف

 .، وهذا مـ الؿحدثاتلحاسد بـقة الشػاء: حرق اسؿ العائـ واومـفا

بعض الـاس إذا أصقب هق أو أحد مـ أقاربف بعقـ أو مرض أيس  : أنَّ ومـفا

 .ا مـ الؿحدثات، وهذا أيًض ف يحػر لف قبر ويشػك بنذن اهللمـف يؼقلقن: إكَّ 

بعضفؿ يعتؼد أن الؿعقـ إذا قرأ سقرة إكبقاء سبع لقايل يرى العائـ  أنَّ : ومـفا

 .: ففق محدثـامف وهذا مؿا ٓ دلقؾ طؾقفيف م

 .ا مـ العقـ: رمل قطعٍة مـ الطعام إذا كظر إلقف إكسان وهق يلكؾ: خقفً ومـفا

طؿا يػعؾف بعض الـاس طـدما يرى مـ   وقد سئؾ العالمة ابـ طثقؿقـ

ا مـ العقـ، فؿا حؽؿ هذا يـظر إلقف وهق يلكؾ، يرمل قطعًة طىل إرض: خقفً 

 العؿؾ؟

إذا سؼطت لؼؿة »: هذا اطتؼاد فاسد، ومخالػ لؼقل الـبل فلجاب: 

 .(2) «أحدكم فؾقؿط ما هبا من أذى ولقلكؾفا

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.1/113) - ادجؿقظة افثاكقة - ؾتاوى افؾجـة افدائؿة(1)

 (.9/193) جمؿقع ؾتاوى ابـ ظثقؿغواكظر. ، ظـ أنس بـ مافؽ (9303أخرجف مسؾؿ ) (9)
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اكتشرت بقـ الـاس بعض الؽؾؿات يؼقلقهنا إذا رأى أحدهؿ ما يعجبف،  فائدٗ:

 .، وٓ مستـد لفؿ مـ الشرع طىل ذلؽويزطؿقن أهنا تؿـع اإلصابة بالعقـ

الؾفؿ صؾ طىل الـبل، أو )وققل بعضفؿ:  .(اهلل أكبر)فؿـ ذلؽ ققل بعضفؿ: 

 .(ما شاء اهلل، ٓ ققة إٓ باهلل)وققل بعضفؿ:  .((1)طىل محؿد 

لدفع العقـ فؽؾفا  (ما شاء اهلل ٓ ققة إٓ باهلل)وأما إحاديث القاردة يف ققل: 

 .فا شلء كؿا سقليت يف آخر هذه الرسالةضعقػة ٓ يثبت مـ

ڌ ڎ   ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ژ واستدٓل بعضفؿ بؼقلف تعاىل:

ف ٓ دلقؾ يثبت ٓ يصح: فنكَّ  [39لؽفػ: ا] ژک کک گ گ گ  گ ڳ ڳ ڳ

 يف تػسقره، طـد أية -ذلؽ ٕجؾ دفع العقـ، وقد ذكر الحافظ ابـ كثقر طىل أنَّ 

سقليت تخريجف يف فصؾ: إحاديث   ا طـ أكس بـ مالؽا ضعقػً حديثً  -

 .(2)سابعالضعقػة يف آخر هذه الرسالة، الحديث ال

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 بل مل تصؾ ظذ افـر  ؽ إنْ ؿ ذم اظتؼادهؿ أنر ٕهنر  =واصتفرت أجضًا ظبارة: )ظغ ما صؾت ظذ افـبل( (1)

يـصحؽ أحدهؿ )باإلـثار مـ افصالة وافسالم ظذ افرشقل  شتصقب ظقـؽ وهذا ٓ دفقؾ ظؾقف، أو أنْ 

ذم ـؾ أمر  مـ اختالؿات افصقؾقة، حقث يكون ظذ إؿحام افرشقل  - وافعقاذ باهلل - ( وهذا

 حلؿدان بـ حمؿد احلؿدان. دراشة كظرية ومقداكقة افعغ احلاشدةمـ ـتاب:  ـها يستدظل افذـر.

ڌ ڎ ڎ ژ ذهب بعضفؿ إػ مؼوظقة ؿقل: )ما صاء اهلل(= فدؾع افعغ، واشتدفقا بؼقفف تعاػ: (9)

ووجف افدٓفة  .[>0: افؽفػ&] ژژ ژ ڑ ڑ ک ک کک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڈ ڈ

وهذا ؽر  ة افتل أظجبتف فقدؾع افعغ ظـفا.ادممـ دظا افؽاؾر إػ هذا افذـر ظـد دخقل اجلـر  : أنر ظـدهؿ

رً  ظذ ذفؽ= ؾننر  صحقح، وفقس ذم شقاق أية ما يدل   ا بغ مممـ وـاؾر، ؾافؽاؾر يؼقل ذفؽ ـان حقا

&]افؽفػ:  ژ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺژ  تف افتل رزؿف اهلل إياها:ظـ جـ

. ؾؽػر بافبعث، ؾرد ادممـ ظؾقف ـػره ورشـف، ؾحضف ظذ مؼافة فق اظتؼدها رجع ظـ [09 – 08

ا حتت مشقًة اهلل ا ٓ تبقد أبدا، فقذهب ظـف افعجب= ؾقعتؼد أهنر مؼافتف تؾؽ ذم احلؽؿ ظذ جـتف بلهنر 

 ژڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک کژ شبحاكف متػرد بذفؽ ؾؼال:ف وؿدرتف، وأنر 

تف، ؾؼؾ ذفؽ ة، إكر . أي: آمـ بلن ما أنت ؾقف مـ خر وجـر [>0&]افؽفػ:   =ام هق بؼدرة اهلل وحقفف وؿقر
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حػظف  -سئؾ شقخـا الؿبارك أبق طبد الرمحـ يحقك بـ طظ الحجقري  فائدٗ:

 تصقبف العقـ؟  ما حؽؿ مـ يعقب الشلء خشقة أنْ  - اهلل

 الـبل  ا: فؼد دافعيصقر معققكً  غؾط هذا، ٓ يعاب الشلء خشقة أنْ  فأجاب:

، فال (1)«ما خألت وما ذلك هلا بخؾق»اقة لؿا قالقا خألت الؼصقى، قال: طـ الـَّ 

كاكت بحاجة إىل  يحػظفا وإنْ  يعاب ما لقس فقف طقب، لؽـ يدطق اهلل لؾـاقة أنْ 

 .رققة فؾقرقفا

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ژ ژ ژ  يؼقل ذفؽ افذـر وهق ؾؾؿ يؽـ افؽالم إذن ذم دظقة ادممـ فؾؽاؾر بلنْ  = مؼافة ادعتؼد فذفؽ

ام ذـره بذفؽ . فقدؾع افؽاؾر أثر ظقـف ادعجبة ظـ إصابة جـتف، إكر [>0ػ: &]افؽف ژ ڑ ڑ ک ک ک

ك وافؽػر بف وافعجب ظـ كػسف= ؾام ـان حتت  فدظقتف إػ اإليامن باهلل، وإشـاد إمر إفقف، وترك اإلرشا

ك عؿة بافؽػر وتروال إذا صاء اهلل، وذفؽ إذا ؿقبؾت افـ  مشقًتف وحقفف وؿّقتف معرض فؾفالك وافزر 

ؽر= ؾال مـاشبة إذن فتعؾقؿ افؽاؾر ذـًرا فدؾع افعغ ظـ جـتف وؿد ـػر باهلل، وإكام دظاه ادممـ فإليامن افش  

: -ظـد أية-تػسره ذم  ؿال افؼرضبل باهلل بعد أن ـػر، بلن ما صاء اهلل ـان، وما مل يشل مل يؽـ.

ي: بافؼؾب، . أ[>0&]افؽفػ: ژ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک کژ  ؿقفف تعاػ:

&]افؽفػ:  ژپ پ پ ڀ ڀ ڀژ وهق تقبقخ ووصقة مـ ادممـ فؾؽاؾر، وردٌّ ظؾقف= إذ ؿال:

. و)ما( ذم مقضع رؾع، تؼديره: هذه اجلـة هل ما صاء اهلل. وؿال افزجاج وافػراء: إمر ما صاء [08

صاء اهلل ـان، وما ٓ  اهلل، أو هق ما صاء اهلل، أي إمر مشقًة اهلل تعاػ. وؿقؾ: اجلقاب مضؿر، أي ما

. أي: ما اجتؿع فؽ مـ احال ؾفق بؼدرة اهلل تعاػ [>0&]افؽفػ:  ژڑ ک ک ک ژ يشاء ٓ يؽقن.

 ـها وؿقتف، ٓ بؼدرتؽ وؿقتؽ، وفق صاء فـزع افزـة مـف ؾؾؿ اجتؿع.

ا فف ، حتضقًض : أي: هال ؿؾت ما صاء اهلل ٓ ؿقة إٓ باهلل-ظـد أية-تػسرهذم   وؿال افشقـاين       

ما  صاء أبؼاها وإن صاء أؾـاها، وظذ آظساف بافعجز، وأنر  ا وما ؾقفا بؿشقًة اهلل، إنْ ظذ آظساف بلهنر 

ام هق بؿعقكة اهلل ٓ بؼقتف وؿدرتف، ؿال افزجاج: ٓ يؼقى أحد ظذ ما ذم يده مـ تقرس فف مـ ظامرهتا إكر 

ثؿ حا ظؾؿف اإليامن وتػقيض إمقر إػ اهلل شبحاكف  ،اء اهللمؾؽ وكعؿة إٓ باهلل، وٓ يؽقن إٓ ما ص

 ـها .[>0&]افؽفػ:  ژگ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ژ  أجابف ظذ اؾتخاره باحال وافـػر ؾؼال:

. فدؾع [>0&]افؽفػ:  ژژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ژ ؾؽالم افعؾامء يدل ظذ أنف مل يرد أن حيثف ظذ ؿقل:       

ماصاء اهلل  ف إػ اإليامن باهلل، وأنر ف ظذ هذا وؿد ـػر باهلل= ؾدظقتُ ـاشبة حلث  ف ٓ متف، إذ أنر افعغ ظـ جـر 

يعؾؿف  ام ـان بعقن اهلل وحقفف وؿّقتف، أنسب مـ أنْ ة إكر ما تقرس فف مـ اجلـر  ـان، وما مل يشل مل يؽـ، وأنر 

تف مـ افعطب ؾػ، أو يـؼذ جـر مـ افتر  يـؼذ ديـف تف، ؾلهيام أوػ= أنْ ذم هذه احلافة ذـًرا يدؾع بف افعغ ظـ جـر 

رؾع افغغ، ظـ بقان بدظقة ؿقل: ما صاء مؾخًصا مـ مبحث مجقٍؾ ذم هذه ادسلخة بعـقان: ـهابافعغ؟!! 

 اهر افؼحطاين وؾؼف اهلل.ح اهلل فدؾع افعغ

  . ( ظـ ادسقر بـ خمرمة9:09-9:01أخرجف افبخاري ) (1)
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 األحادٓح الطعٔف٘ الْازدٗ يف العني
ُذ ِمَن  نَكاَن َرُسوُل اهلل »قال:   أبل سعقد الخدريطـ  :احلدٓح األّل َيَتَعوَّ

َذَتاِن َفَؾًمَّ َكَزَلَتا َأَخَذ بِِفًَم  الَجان  َوَطْقِن اإِلْكَساِن َحتَّى َكَزَلِت  َوَتَرَك َما  الُؿَعو 

 .(1)«ِسَواُهًَم 

 .(2)«َفنِنَّ اْلَعْقَن َحق   ؛اْسَتِعقُذوا بِاهلل»: امرفقطً   طائشةطـ  :احلدٓح الجاىٕ

َٓ َشْيَء » :االتؿقؿل مرفقطً  - ويؼال طابس -  حابس طـ :احلدٓح الجالح

ي اْلَفام  
َقَرِة اْلَػْلُل  ،، َواْلَعْقُن َحق  فِ  .(3) «َوَأْصَدُق الط 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

رشح  (، وافطحاوي ذم0811(، وابـ ماجة )3>83(، وافـسائل );938: أخرجف افسمذي )ضعقػ (1)

رواه ظـف افؼاشؿ بـ مافؽ  ،وهق خمتؾط ،(، ومداره ظذ شعقد بـ إياس اجلريري39>9) ادشؽؾ

 .= ؾاحلديث ضعقػـ روى ظـف ؿبؾ اإلختالطوظباد بـ افعقام افقاشطل، وـالمها مل يذـر ممر  ،ادزين

(، وؿال: 3/918) واحلاـؿ(، 38>8) إوشط وافطزاين ذم(، ;083) : أخرجف ابـ ماجةضعقػ (9)

ذم تعؾقؼف   ؾتعؼبف افعالمة افقادظل .هذا حديث صحقح ظذ رشط افشقخغ ومل خيرجاه هبذه افسقاؿة

واؿد افؾقثل اشؿف: صافح بـ حمؿد بـ زائدة، وهق أبق  ،: ٓؿؾت( بؼقفف: 3/033) ادستدركظذ 

 ـها. ضعقػ

واهلل، : ـال ؿؾتؾؼال: ( 909/:1) إحتاف ادفرة احلاؾظ ابـ حجر ؿد تعؼب احلاـَؿ ذم ثؿ وجدُت         

 مل حيتج واحد مـفام بليب واؿد افؾقثل، واشؿف: صافح بـ حمؿد بـ زائدة، بؾ هق ضعقػ.

(، :1999(، وأمحد )9391) : هذا احلديث خمتؾػ ذم إشـاده، ؾؼد أخرجف افسمذيمضطرب (0)

أحاد  (، وابـ أيب ظاصؿ ذم;13 /0) افتاريخ افؽبر (، وذم13>) إدب ادػردري ذموافبخا

(، ـؾفؿ مـ ضريؼ ظع بـ ادبارك اهلـائل، ظـ حيقك 3/01) افؽبر (، وافطزاين ذم>:11)وادثاين

 ا بف.بـ أيب ـثر، ظـ حقة بـ حابس افتؿقؿل، ظـ أبقف، مرؾقظً 

ـُ صداد افقشؽري، ظـد أمحد وؿد تابع ظعر          ـَ ادبارك، حرُب ب   (.9;18) (، وأيب يعذ3;939) ب

خافػفام صقبان بـ ظبد افرمحـ افـحقي، ؾرواه ظـ حيك بـ أيب ـثر، ظـ حقة، ظـ أبقف، ظـ أيب هريرة و       

  بف.

ظـ هذا احلديث  - يعـل افبخاري - ا(: شلخت حمؿدً 9>9/9) افعؾؾ افؽبرذم  ؿال افسمذي         

ـُ صداد، ظـ حيك بـ أيب ـثر، ظـ حقة بـ ظابس افتؿقؿل، ظـ   =ؾؼال: روى ظع بـ ادبارك وحرُب ب
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ـْ َأبِل ُأَماَمةَ  :احلدٓح السابع َٓ َشْيَء فِي اْلَفاِم، »َقاَل:  ، َأنَّ الـَّبِلَّ  َط

 .(1)«، َوَأْصَدَق الطَّْقرِ اْلَػْلُل َواْلَعْقَن َحق  

طـ طبد اهلل بـ جراد قال : قال رسقل اهلل صىل اهلل طؾقف طـ  :احلدٓح اخلامس

 .(2)العقن و الـػس العقن والـػس كادا يسبؼان الؼدر ، فتعوذوا باهلل منوسؾؿ : 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

...، وروى صقبان هذا احلديث ظـ حيقك بـ أيب ـثر، ظـ حقة بـ  أبقف، ؿال: شؿعت رشقل اهلل

صاحب ـتاب، وصقبان  ؿال: ؿؾت فف: ـقػ ظع بـ ادبارك؟ ؿال: ظابس، ظـ أبقف، ظـ أيب هريرة.

حديث  : وـلنر افسمذيؿال  ا يؼيض ذم هذا احلديث بقء.: ومل أر حمؿدً افسمذي صاحب ـتاب. ؿال

  ظع بـ ادبارك أصبف= حا واؾؼف حرب بـ صداد.
 .هق ترجقح أيب حاتؿ  وما رجحف افسمذي         

ظـ حقة بـ حابس،  ،(: أصبف ظـدي حيقك8/999)بـ أيب حاتؿ ٓ افعؾؾـام ذم  – وأما أبق زرظة ؾؼال       

أبان ؿد رواه ؾؼال: حيقك ظـ رجؾ، ظـ أبقف، ظـ  ٕنر = .... ، ظـ افـبل ظـ أبقف، ظـ أيب هريرة

 ـها . أيب هريرة ظـ افـبل
: وهذا وجف ثافث مـ آختالف ذم إشـاد هذا احلديث، وهذه افطريؼ أخرجفا افبخاري ذمقلت      

 ( وأبان هذا هق ابـ يزيد افعطار.;0/13)فؽبرافتاريخ ا

( ؾؼال: ورواه ;;9/0) معرؾة افصحابة مـ آختالف ذم إشـاده، ذـره أبقكعقؿ ذم وهـاك وجف رابع        

أشد إوزاظل ظـ حيقك، ظـ حققة بـ ظائش أو ظابس، ظـ أبقف، ظـ أيب هريرة. وذـره ابـ إثر ذم

  (.0;1/8) افغابة

، (3;1/9)آشتقعابذم ابـ ظبد افز  اإلمام ظذ هذه إوجف، حؽؿ ظؾقف ومـ أجؾ هذا آختالف       

 ـها .ؼال: ذم إشـاد حديثف اضطراب، خيتؾػ ؾقف ظـ حيقك بـ أيب ـثرؾبآضطراب 
مل وحقة هذا  -وؿقؾ حبة بادقحدة  -: ومع هذا آضطراب ؾاحلديث مداره ظذ حقة بـ حابس قلت      

: مؼبقل مـ افثافثة، ووهؿ مـ زظؿ افتؼريبيرو ظـف ؽر حيقك بـ أيب ـثر، ومل يقثؼف معتز، ؿال ذم

 ـها أن فف صحبة.

(، وذم إشـاده: ظػر بـ معدان احلرضمل 9;9:( )193/;افطزاين ذم افؽبر ): أخرجف اضعقػ جدً  (1)

بـ أبك حاتؿ : شلخت اوؿال قس بقء. احلؿيص، ؿال أمحد: ضعقػ مـؽر احلديث. وؿال ابـ معغ: ف

احلديث، يؽثر افرواية ظـ شؾقؿ بـ ظامر، ظـ أبك أمامة، ظـ  ظـ ظػر بـ معدان، ؾؼال: ضعقػ أيب

بـ اوؿال  : فقس بثؼة، و ٓ يؽتب حديثف.لوؿال افـسائ ما ٓ أصؾ فف، ٓ يشتغؾ بروايتف.  لافـب

 ظدى: ظامة رواياتف ؽر حمػقطة.

 افغرائب ادؾتؼطة مـ مسـد افػردوسـام ذم  مسـد افػردوسافديؾؿل ذم أخرجف  :اضعقػ جدً  (9)

 = خمطقط(، فؾحاؾظ ابـ حجر.  - ;913)
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ـِ ِحَزامٍ طـ  :سادساحلدٓح ال َشْقًئا رأى إَِذا  قال: َكاَن الـَّبِلُّ   َحؽِقِؿ ْب

َٓ »َعْقـِِف َقاَل: أن يَخاَف يعجبف ف ُفمَّ َباِرْك فِقِه َو  .(1)«هُ أضقرالؾَّ

َمْن َرَأى َشْقًئا َفَلْطَجَبُه، » :امرفقطً   الؽأكس بـ م طـ :سابعاحلدٓح ال

ُه اْلَعْقُن  َّٓ بِاهلل، َلْم َيُضرَّ َة إِ َٓ ُقوَّ ـُ  َيْعـِل: «َفَؼاَل: َما َشاَء اهلل   .(2)َٓ ُيِصقُبُف اْلَعْق

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ب، ؿال ابـ ظدي: وذم إشـاده         ذ  ـُ يعذ بـ إصدق افعؼقع : يعذ بـ إصدق ضعقػ جًدا بؾ ؿد 

وهق  ،أحاديث ـثرة مـاـر د ظـ افـبل ظبد اهلل بـ جرا  :ظـ ظؿف ييرو ،أبا اهلقثؿ ك:اجلزري يؽـ

يصح  بـ جراد جمفقل ٓ ظبد اهللترمجة: يعذ. وؿال افذهبل:  افؽامؾمـ  ـها .وظؿف ؽر معروؾغ

 ترمجة: ظبد اهلل بـ جراد. ادقزانمـ  ـها. ٕنف مـ رواية يعذ بـ إصدق افؽذاب ظـف =خزه

بـ احلسـ، ا(، مـ ضريؼ إبراهقؿ بـ حمؿد 99:)إخالق : أخرجف أبق افشقخ إصبفاين ذمضعقػ (1)

كا ظبد افرمحـ بـ خافد أبق معاوية احلؿيص، كا حمؿد بـ صعقب بـ صابقر، ظـ ظبد اهلل بـ افعالء بـ 

  زبر، ظـ حؽقؿ بـ حزام.

ق مـ أتباع ظبد اهلل بـ افعالء مل أجد فف رواية ظـ حؽقؿ بـ حزام، وه ورجافف حمتج هبؿ، إٓ أنر          

ابعغ= ؾافسـد طاهر آكؼطاع، وؿد روى ظبد اهلل بـ افعالء ظـ حرام بـ حؽقؿ بـ خافد بـ شعد افتر 

ـان ذـُر حؽقؿ بـ حزام تصحقًػا ظـ حرام بـ حؽقؿ= ؾاحلديث  ؾننْ  =إنصاري وهق تابعل ثؼة

كام هق ظبد افرمحـ بـ مرشؾ، وؿد تصحػ أجًضا اشؿ أيب معاوية احلؿيص إػ ظبد افرمحـ بـ خافد، وإ

  خؾػ.

(، مـ ضريؼ شؾؿ بـ معاذ، حدثـا ظبد احلؿقد بـ >93)ظؿؾ افققم وافؾقؾةوأخرجف ابـ افسـك ذم         

حمؿد احلراين اإلمام، ثـا ظثامن بـ ظبد افرمحـ، ظـ أيب رزيـ، ظـ حزام بـ حؽقؿ بـ حزام بـحقه 

  مرؾقًظا.

بـ ظبد افرمحـ، ؿال احلاؾظ اوي ظـف أبق رزيـ مل يتبغ يل مـ هق؟ وظثامن وحزام بـ حؽقؿ جمفقل، وافرا          

 عػاء وادجاهقؾ ؾضعػ بسبب ذفؽ.: صدوق، أـثر افرواية ظـ افض  افتؼريبذم

 ـشػ إشتار(، وافبزار ـام ذم;93) ظؿؾ افققم وافؾقؾة: أخرجف ابـ افسـل ذماضعقػ جدً  (9)

 .(0/11:1) افؽامؾ(، وابـ ظدي ذم3>/3) افشعب (، وافبقفؼل ذم0388)

: مسوك احلديث. افتؼريبوذم إشـاده: أبق بؽر اهلذيل، وهق: شؾؿك بـ ظبد اهلل بـ شؾؿك، ؿال ذم        

 احلجاج بـ كصر ضعقػ. :اوؾقف أجًض 
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َما َأْكَعَم اهلل َطزَّ َوَجلَّ َطَؾى » :امرفقطً   أكس بـ مالؽ طـ :جامًاحلدٓح ال

َّٓ ِبا ،: َما َشاَء اهللَفَقُؼوُل  َطْبٍد كِْعَؿًة فِي َأْهٍل َوَماٍل َوَوَلٍد، َة إِ ، َفَقَرى فِقَفا آَفًة هللَٓ ُقوَّ

 .(1)«ُدوَن الَؿْوِت 

َوالَِّذي َكْػِسي بَِقِدِه إِنَّ » :امرفقطً   جابر بـ طبد اهلل طـ :تاسعاحلدٓح ال

 .(2)«اْلَعْقَن َلُتْدِخُل الَؿْرَء اْلَؼْبَر َوالَجَؿَل اْلِؼْدرَ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

طافب اد (، وأبق يعذ ـام ذم3991) إوشط (، وافطزاين ذم;08) : أخرجف ابـ افسـلضعقػ (1)

 .(>>1 -;>0/1)تارخيف(، واخلطقب ذم;099) افعافقة

 وكؼؾ ؿقل أيب افػتح إزدي ؾقف: ٓ يصح   افؾسانوذم إشـاده: ظقسك بـ ظقن احلـػل ذـره ذم        

ومل يذـر ؾقف  اجلرح وافتعديؾ ظبد ادؾؽ بـ زرارة إنصاري ذـره ابـ أيب حاتؿ ذم :حديثف. وؾقف

 .عدياًل ا وٓ تجرًح 

(، 01;8/1) افؽامؾ(، وابـ ظدي ذم>138)مسـد افشفاب : أخرجف افؼضاظل ذماضعقػ جدً  (9)

 بف.مـ ضريؼ ظع بـ أيب ظع افؾفبل، ظـ حمؿد بـ ادـؽدر، ظـ جابر

وؿال  .وؿال افبخاري: مـؽر احلديثر. افؾفبل هذا ؿال ؾقف أمحد: يروي أحاديث مـاـر ظـ جاب وظع         

(: يروي ظـ افثؼات :9/13) ادجروحغوؿال ابـ حبان ذم . ـسائل: مسوك احلديثاف

وؿال ابـ ظدي: وهذه إحاديث افتل . ادقضقظات، وظـ افثؼات ادؼؾقبات، ٓ اجقز اإلحتجاج بف

وؽره، ـؾفا ؽر حمػقطة، وفف ؽر ما ذـرت  ،أمؾقتفا فعع بـ أيب ظع، ظـ حمؿد بـ ادـؽدر، ظـ جابر

 .اـ احلديث، وـؾف يشبف بعضف بعًض م

تارخيف (، واخلطقب ذم:138)مسـد افشفاب ظـد افؼضاظل ذم احلديث فف ضريؼ أخرى       

(، مـ ضريؼ صعقب 9/9330) افؽامؾ (، وابـ ظدي ذم3>/:)احلؾقة (، وأيب كعقؿ ذم933/>)

 قري، ظـ حمؿد بـ ادـؽدر، ظـ جابربـ أجقب افكيػقـل، ظـ معاوية بـ هشام افؼصار، ظـ شػقان افث

. 

أنؽرها ظذ صعقب بـ أجقب، ؾؼال ذم ترمجتف   اإلمام افذهبل وهذه افطريؼ طاهرها احلسـ، إٓ أنر       

يشر إػ هذا احلديث، وكؼؾ اخلطقب ذم ترمجتف مـ . ـها: وفف حديث مـؽر ذـره اخلطقب ادقزانمـ

ث شػقان هذا ظـ حمؿد بـ ادـؽدر، : حدّ ففقؿ أيب كعقؿ بـ ظدي ( ظـ احلاؾظ933/>) تاريخ بغداد

  . ـها ام هق ظـ معاوية، ظـ ظع بـ أيب ظع، ظـ ابـ ادـؽدر، ظـ جابرويؼال: إكف ؽؾط، وإكر 

هق احلاؾظ أبق كعقؿ ظبد ادؾؽ بـ ظدي اجلرجاين اإلشساباذي، مسجؿ ذمأبق كعقؿ ابـ ظدي هذا و        

 .ؾذفؽ أبق أمحد ظبد اهلل بـ ظدي اجلرجاين= افؽامؾ وفقس هق صاحب ،(13/831) افسر
 =( واحلاؾظ أبق كعقؿ 9/9330) افؽامؾاحلاؾظ أبق أمحد ابـ ظدي ذمأجًضا أنؽر هذه افطريؼ  ؿدو        
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ُجَل » :امرفقطً   أبل ذر الغػاري طـ :عاشساحلدٓح ال إِنَّ اْلَعْقَن َلُتوَلُع الرَّ

ـْهُ اهلل بِنِْذنِ  ُد َحالًِؼا ُثمَّ َيَتَردَّى ِم  .(1)«، َيَتَصعَّ

، » :مرفقطاً   ابـ طباس طـ :ادٖ عصساحلدٓح احل ، اْلَعْقُن َحق  اْلَعْقُن َحق 

ـِْزُل الَحالَِق   .(2)«َتْسَت

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ؾقام  ( فؽـ جعاله مـ مـاـر معاوية بـ هشام افؼصار، وهذا أؿرب1>/:)احلؾقةإصبفاين ذم

: افتؼريبوؿال احلاؾظ ذم  .: ـثر اخلطل- افتفذيب ـام ذم - ؾؼد ؿال ؾقف اإلمام أمحد =يظفر

 .صدوق فف أوهام

، وظذ أي حال ؾفذه افطريؼ ترجع إػ افطريؼ إوػ ـام تؼدم ذم ـالم ؾؾعؾ هذا مـ أوهامف، واهلل أظؾؿ        

 .فبل وهق ضعقػ جًداأيب كعقؿ ابـ ظدي، وافطريؼ إوػ مدارها ظذ ظع افؾ

(، واحلارث بـ أيب أشامة ـام 9:>0)مسـده (، وافبزار ذم913:1-91039) : أخرجف أمحدضعقػ (1)

افؽامؾ(، وابـ ظدي ذم80:9ا )أجًض  اإلحتاف(، وأبق يعذ ـام ذم80:1) إحتاف اخلرة ذم

  .أيب ذر (، مـ ضريؼ أيب حرب بـ أيب إشقد، يرويف ظـ حمجـ، ظـ1:>ـ3:>/0)

هؽذا ؽر  تعجقؾ ادـػعةوأبق حرب مل يقثؼف معتز ؾفق جمفقل احلال، وحمجـ هذا ذـره احلاؾظ ذم       

ذم افعغ، وظـف أبق حرب بـ أيب إشقد، ذـره ابـ حبان ذم  مـسقب، وؿال: روى ظـ أيب ذر

   .افثؼات

ؾاإلشـاد ضعقػ،  =ا وٓ تعدياًل  يذـر ؾقف جرًح ومل اجلرح وافتعديؾ : وذـره ابـ أيب حاتؿ ذمقلت     

 ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ وؿد اشتغربف احلاؾظ ابـ ـثر ذم تػسر ؿقفف تعاػ: 

 .[81&]افؼؾؿ:  ہ ہ ۀ

(، 3;19/1) افؽبر(، وافطزاين ذم3/918) (، واحلاـؿ1;99( )::93) : أخرجف أمحدضعقػ (9)

 .   امظقؾ ابـ ثقبان، ظـ جابر بـ زيد، ظـ ابـ ظباسمـ ضريؼ شػقان افثقري، ظـ دويد، ظـ إش

 افتفذيبهع ـام ذم ووثؼف افذ   ادقزان هق ابـ كاؾع افدمشؼل، فقـف أبق حاتؿ ـام ذمؿقؾ: ودويد هذا         

وؿقؾ: هق ؽر دويد ابـ كاؾع، ؿال ابـ أيب حاتؿ ذم وؿال ابـ حبان: مستؼقؿ احلديث إذا ـان دوكف ثؼة. 

 ،روى ظـف افثقري ،روى ظـ إشامظقؾ بـ ثقبان ،دويد افبكي(: ;0/30) رح وافتعديؾاجل

 ـها ؾاهلل أظؾؿ. وشؿعتف يؼقل: فقس هذا بدويد ابـ كاؾع، هق صقخ فغ. ،شؿعت أيب يؼقل ذفؽ

ق جمفقل ؾف =ا وٓ تعدياًل ومل يذـر ؾقف جرًح  اجلرح وافتعديؾوإشامظقؾ بـ ثقبان ذـره ابـ أيب حاتؿ ذم       

 احلال، وهق ظؾة احلديث.
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، َوَيْحُضُر بَِفا » :امرفقطً   أبل هريرة طـ :جاىٕ عصسدٓح الاحل اْلَعْقُن َحق 

ْقَطاُن َوَحَسُد اْبِن آَدمَ   .(1)«الشَّ

ـِ اْلَعاصِ  :عصس جالحاحلدٓح ال ـِ َطْؿِرو ْب ـْ َطْبِد اهلل ْب َٓ » :امرفقطً   َط

َٓ َحَسَد، َواْلَعْقُن َحق   َٓ َهاَمَة، َو َٓ صَِقَرَة، َو  .(2)«َطْدَوى، َو

كِل، َفَؼاَل َيُعقدُ  َقاَل: َجاَء الـَّبِلُّ   ُهَرْيَرةَ َأبِل  طـ :عصس سابعاحلدٓح ال

َٓ َأْرِققَك بُِرْقَقٍة َجاَءكِي بَِفا ِجْبَرائِقُل؟» :لِل ل «َأ  اهلل! َبَؾك َيا َرُسقَل  ،ُقْؾُت: بَِلبِل َوُأم 

ُه َيْشِػقَك، ِمْن ُكل  »َقاَل:  اَثاِت ِفي  َداٍء فِقَك، بِْسِم اهلل َأْرِققَك، َوالؾَّ ِمْن َشر  الـَّػَّ

اٍت  «اْلُعَؼِد، َوِمْن َشر  َحاِسٍد إَِذا َحَسَد    .(3)َثاَلَث َمرَّ

قالت: دخؾ الـبل صىل اهلل طؾقف  طـ طائشة  :احلدٓح اخلامس عصس

ما لصبقؽم هذا يبؽي، هال استرققتم له »فسؿع صقت صبل يبؽل، فؼال:  وسؾؿ

 .(4)«من العقن

 أتك الـبل  :جبريؾ  أنَّ  : طظ بـ أبل صالب طـ :عصس سادساحلدٓح ال

جفؽ؟ قال: الحسـ ا، فؼال: يا محؿد، ما هذا الغؿ الذي أراه يف وفقافؼف مغتؿً 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مـ  (،0399( )>38) مسـد افشامقغ، ومـ ضريؼف افطزاين ذم (;99>) : أخرجف أمحدضعقػ (1)

 =ظؾقف افدارؿطـل وأبق زرظة ، ومؽحقل مل يؾؼ أبا هريرة، ـام كصر  رواية مؽحقل ظـ أيب هريرة

 ؾفق مـؼطع.

صديـ بـ شعد ضعقػ، وهشام بـ أيب رؿقة جمفقل ر :(، وذم إشـاده3:3:) : أخرجف أمحدضعقػ (9)

 احلال.

(، 1330) ظؿؾ افققم وافؾقؾة(، وافـسائل ذم0893) (، وابـ ماجة:8:>) : أخرجف أمحدضعقػ (0)

(، وذم إشـاده: ظاصؿ بـ ظبقد اهلل افعؿري ضعقػ، وزياد بـ ثقيب مل يرو ظـف ؽر 9/831) واحلاـؿ

 واهلل أظؾؿ. .فق جمفقلؾ =ظاصؿ، ومل يقثؼف ؽر ابـ حبان

أويس ظبد اهلل  قأبوذم إشـاده:  (،8>39) إوشط افطزاين ذم(، و93339أمحد ): أخرجف ضعقػ (3)

 ، ضعقػ فسقء حػظف.بـ ظبد اهلل بـ أويس إصبحل
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ق بالعقـ فنن العقـ حٌؼ، أفال طقذهتؿا  :والحسقـ أصابتفؿا العقـ، قال: صد 

الؾفم ذا السؾطان »؟ قال: قؾ: «وما هنَّ ياجبريل»هبمٓء الؽؾؿات؟ قال: 

ذا الوجه الؽريم، وليُّ الؽؾًمت التامات، والدطوات  العظقم، ذا الؿن الؼديم،

فؼاهلا  ،الؿستجابات، طاف الحسن والحسقن من أكػس الجن، وأطقن اإلكس

طوذوا أكػسؽم، وكسائؽم، »: فؼاما يؾعبان بقن يديه، فؼال الـبي  الـبي 

 .(1)«نكه مل يتعوذ الؿتعوذون بؿثؾههبذا التعويذ؛ ف وأوٓدكم،

َقاَلْت: َسِؿْعُت َرُسقَل اهلل   َأْسَؿاَء بِـِْت ُطَؿْقسٍ  طـ :عصس سابعاحلدٓح ال

 .(2)«كِْصُف َما ُيْحَػُر أِلُمَّتِي ِمَن اْلُؼُبوِر ِمَن اْلَعْقنِ »َيُؼقُل:  

َيتِقؿ َمِريض  َقاَل َكاَن ِطـْد َرُسقل اهلل  َطـ أكس  :عصس جامًاحلدٓح ال

َأفال استرققتم َفنِن ثؾث مـايا  :َيا َرُسقل اهلل َقاَل  َفَسَلَل َطـُف َيْقًما َفَؼاُلقا إِكَّف لؿثبٌت 

 .(3)أمتِي من اْلعقن

َأْكَثُر َمْن َيُؿوُت ِمْن » :اطً مرفق  جابر بـ طبد اهلل طـ :تاسع عصساحلدٓح ال

تِي َبْعَد كَِتاِب    .(4)«َطزَّ َوَجلَّ َوَقَضائِِه َوَقَدِرِه بِاأَلْكُػسِ  اهلل ُأمَّ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ضراد بـ احلسغ،  :( ذم ترمجة391-93/393) تاريخ دمشؼ: أخرجف ابـ ظساـر ذماضعقػ جدً  (1)

 حلارث بـ ظبد اهلل اهلؿداين إظقر، ـذبف افشعبل.وذم إشـاده: ا

ظع  :(: وؾقف8/139) ادجؿع (، ؿال اهلقثؿل ذم93/188) افؽبر : أخرجف افطزاين ذممقضقع (9)

 ـذاب. :بـ ظروة افدمشؼل وهق

(، وذم إشـاده: يقشػ بـ افسػر أبق 1138) كقادر إصقلأخرجف احلؽقؿ افسمذي ذم  :مقضقع (0)

وؿال  وؿال ابـ ظدي: روى بقاضقؾ. وؿال افدارؿطـل: مسوك يؽذب. ؿال افـسائل: فقس بثؼة.ػقض، اف

 .ادقزانـها مـ  وؿال أبق زرظة، وؽره: مسوك. افبقفؼك: هق ذم ظداد مـ يضع احلديث.

(، وافطحاوي 011) افسـةومـ ضريؼ ابـ أيب ظاصؿ ذم (، 1:93) : أخرجف افطقافيساضعقػ جدً  (3)

 =وافبزار ـام ذم(، 3/093) افتاريخ افؽبر(، وأخرجف افبخاري ذم ;00/:) رشح ادشؽؾذم 
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ـَ قال البزار: َيْعـِل   .اْلَعْق

ـَْصَب فِي » :أن الـبل   طظ طـ :العصسٌّاحلدٓح  َأَمَر بِاْلَجًَمِجِم َأْن ُت

ْرعِ  ـْ َأْجِؾ َماَذا؟ َقاَل:  .«الزَّ
 .(1)«ِمْن َأْجِل اْلَعْقنِ »َقاَل: ُقْؾُت: مِ

َهِذِه اْلَؽؾًَِمُت َدَواٌء » :امرفقطً   ابـ طباس طـ :ّالعصسٌّ ْاحداحلدٓح ال

ِة، ِمْن ُكل  َداءٍ  ِة َواْلَعامَّ امَّ ًة ِمْن َشر  السَّ َفا َطامَّ ِه ُكؾ 
ِة َوَأْسًَمئِ : َأُطوُذ بَِؽؾًَِمِت اهلل التَّامَّ

ِة، َوَمْن َشر  َحاِسٍد إَِذا َحَسَد، َوِمْن َشر  َأبِي َقَتَرَة َوَما َوَلَد َوَشر  اْلَعْقِن الالَّ  َثاَلَثٌة  .مَّ

ـَا َفَؼاَل: ُخُذوا ِمْن  َؽِة َأَتْوا َربَُّفْم َفَؼاُلوا: َوِصٌب َوِصٌب بَِلْرِض
َوَثاَلُثوَن ِمَن اْلَؿاَلئِ

ٍد َصؾَّى اهلل َطَؾْقِه َوَسؾََّم، َمْن َأَخَذ َطَؾْقَفا َأْرِضُؽْم َفاْمَسُحوا بَِوِصبُِؽْم ُرْقَقَة حُمَؿَّ 

 .(2)«َصَػًدا َأْو َكَتَؿَفا َأَحًدا َفاَل ُيْػؾُِح َأَبًدا

اْلُعْذَرَة  اْشَتَؽى َرُسوُل اهلل »قال:   بريدة طـ :ّالعصسٌّ ىٕاحلدٓح الجا

َطْتُه، َك َطَؾْقِه، َفَلَتاُه ِجْبرِيُل، َفَؼاَل: إِنَّ َربََّك َأْرَسَؾـِي إَِلْقَك  َحتَّى َصدَّ
َوُرئَِي َذلِ

بِْسِم اهلل َأْرِققَك، ِمْن ُكل  َشْيٍء ُيْمِذيَك، ِمْن »َرْأَسُه، َفَؼاَل:  نأَلَْرِققَك َفَحلَّ الـَّبِيُّ 

َها َطَؾْقِف َثاَلَث مَِراٍر َفَبَرَأ الـَّبِلُّ  َقاَل: .«قَك َشر  َطْقِن ُكل  َحاِسٍد َأْرقِ   .(3)«َفَردَّ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ومـ ضريؼف ابـ اجلقزي ذم (، 3/1333)افؽامؾ(، وابـ ظدي ذم0389) ـشػ إشتار

 .(9/901) افضعػاءافعؼقع ذمأخرجف و(، 1391) افعؾؾ ادتـاهقة

 ـها .بـ ظؿرو بـ شفؾ إنصاري، ؿال افبخاري: ؾقف كظروذم إشـاده: ضافب بـ حبقب        

(: وؾقف >8/13) ادجؿع(، ؿال اهلقثؿل ذم0383) ـشػ إشتار: أخرجف افبزار ـام ذممـؽر (1)

  ا.اهلقثؿ بـ حمؿد بـ حػص وهق ضعقػ، ويعؼقب بـ حمؿد افزهري ضعقػ أجًض 

 .ادقزاناـره ـام ذم: اهلقثؿ مـؽر احلديث، وهذا احلديث مـ مـؿؾت      

(، وافطزاين ذم0389) ـشػ إشتار (، وافبزار ـام ذم9319) : أخرجف أبق يعذضعقػ (9)

 (، وذم إشـاده: فقث بـ أيب شؾقؿ ضعقػ.>;93)إوشط

 :(: وؾقف8/119) جمؿع افزوائد(، ؿال اهلقثؿل ذم3;9:) إوشط : أخرجف افطزاين ذمضعقػ (0)

 بان اجلعػل وهق ضعقػ.حمؿد بـ أ
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َمْن َأْكَعَم اهلل َطَؾْقِه » :امرفقطً   طؼبة بـ طامر طـ :ّالعصسٌّ جالحاحلدٓح ال

َّٓ بِاهلل بِـِْعَؿٍة، َفَلَراَد َبَؼاَءَها، َة إِ َٓ ُقوَّ َٓ َحْوَل َو اهلل  َقَرَأ َرُسقُل  ُثؿَّ  «َفْؾُقْؽثِْر ِمْن َقْوِل: 

 .(1)[39الؽفػ: ] ژڌ ڎ   ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک کژ     :

ـِ َخِديٍج  طـ العصسٌّ:ّ السابع احلدٓح ـْ َرافِِع ْب َقاَل: َدَخْؾُت َيْقًما َطَؾك   َط

َفا، َوِطـْ  َرُسقِل اهلل  َدُه قِْدٌر َتُػقُر َلْحًؿا، َفَلْطَجَبـِل َشْحَؿُف َفَلَخْذُتَفا، َفاْزَدَرتُّ

ُه َكاَن فِقَفا َأْكَػُس »َفَؼاَل:  َفاْشَتَؽْقُت َطَؾْقَفا َسـًَة، ُثؿَّ إِك ل َذَكْرُتَفا لَِرُسقِل اهلل  إِكَّ

ِذي َبَعَثُف بِالَحؼ  َما «َسْبَع َأَكاِسي   ، َقاَل: ُثؿَّ َمَسَح َبْطـِل َفَلْلَؼْقُتَفا َخْضَراَء، َفَقالَّ

اَطةِ   .(2)اْشَتَؽْقُت َبْطـِل َحتَّك السَّ

َقاَلْت: َدَخَؾ َطَؾْقـَا َرُسقُل اهلل   ُأم  َسَؾَؿةَ  طـ :ّالعصسٌّ امساحلدٓح اخل

، َفَؼاَل:  ،«َما َهَذا؟»ؽِل، َفَؼاَل: َوُفاَلٌن َيْشتَ   ـَ َٓ َتْسَتْرُقوَن »َفُؼْؾـَا: َكتَِّفُؿ َلُف اْلَعْق َأ

 .(3)«َلُه ِمَن اْلَعْقنِ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .(188) إوشط(، وذم013/:1) افؽبر: أخرجف افطزاين ذماضعقػ جدً  (1)

 وذم إشـاده: خافد بـ كجقح، ـذبف أبق حاتؿ، وؾقف أجضًا: ظبدافؾف بـ هلقعة ضعقػ.       

 جد فف ترمجة.(، وذم إشـاده: أبق أمقة إنصاري مل أ8:) مسـده: أخرجف ابـ أيب صقبة ذمضعقػ (9)

(، مـ ضريؼ أيب معاوية افرضير ظـ 3;3) افصغر(، وافطزاين ذم>:;9) : أخرجف أبق يعذضعقػ (0)

 بف.   حيقك بـ شعقد، ظـ شؾقامن بـ يسار، ظـ ظروة، ظـ أم شؾؿة

ر، ظـ وهذا إشـاد طاهره افصحة، فؽـ مجاظة مـ احلػاظ يرووكف ظـ حيقك بـ شعقد، ظـ شؾقامن بـ يسا       

 . ظروة مرشاًل 

 (: ورواه حيقك بـ شعقد، ظـ شؾقامن بـ يسار، ظـ ظروة مرشاًل 099)ص افتتبعؿال افدارؿطـل ذم        

  ؿافف مافؽ، وافثؼػل، ويعذ بـ يزيد، وؽرهؿ، وأشـد أبق معاوية وٓ يصح.

ـؾفؿ ظـ حيقك بـ  -مجاظة وشؿك-(: رواه مافؽ، وابـ ظققـة، 13/983)ؾتح افباريوؿال ـام ذم       

  شعقد ؾؾؿ اجاوزوا بف ظروة وتػرد أبق معاوية بذـر أم شؾؿة ؾقف وٓ يصح.

(، ومع ذفؽ 08>9: مل يـػرد أبق معاوية بذفؽ، ؾؼد تابعف ظبد اهلل بـ كؿر ظـد أيب يعذ )قلت      

 =افصحقحغأصؾف ذماحلديث  ؾافراجح ؾقف اإلرشال ـام رجحف افدارؿطـل فؽثرة مـ أرشؾف، ثؿ إنر 
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دخؾ بقت  طروة بـ الزبقر، أن رسقل اهلل طـ  احلدٓح السادس ّالعصسٌّ:

، ويف البقت صبل يبؽل، فذكروا لف أن بف العقـ، قال أم سؾؿة زوج الـبل 

 .(1)«أٓ تسترقون له من العقن»: طروة: فؼال رسقل اهلل 

دم كتاب اهلل » :امرفقطً   طؿران بـ حصقـ طـ ّالعصسٌّ: سابعاحلدٓح ال

دم ذلك القوم طقن إكس أو طقن ٓ يؼرؤها طبد دم دار فتصقبفم  ثًمن آيات لؾعقن،

 .(2)«جن، فاحتة الؽتاب سبع آيات، وآية الؽرسي

تِل، َقاَلْت:  ُطْثَؿانَ  طـ ّالعصسٌّ: مًاحلدٓح الجا َثْتـِل َجدَّ ـُ َحؽِقٍؿ، َحدَّ ْب

ـَ ُحـَقٍػ  َيُؼقُل: َمَرْرَكا بَِسْقٍؾ َفَدَخْؾُت َفاْغَتَسْؾُت فِقِف   َسِؿْعُت َسْفَؾ ْب

ذُ »َفَؼاَل:  َمْحُؿقًما َفـُِؿَل َذلَِؽ إَِلك َرُسقِل اهلل َفَخَرْجُت   «ُمُروا َأَبا َثابٍِت َيَتَعوَّ

َقك َصالَِحٌة َفَؼاَل:  َّٓ فِي َكْػٍس َأْو ُحَؿٍة َأْو »َقاَلْت: َفُؼْؾُت: َيا َسق ِدي َوالرُّ َٓ ُرْقَقَة إِ

 .(3)«َلْدَغةٍ 

شػاء العقن » :امرفقطً   أكس بـ مالؽ طـ ّالعصسٌّ: تاسعاحلدٓح ال

الصائبة أن يؼال طؾى ماء دم إكاء كظقف، ويسؼقه مـه، ويغسؾه، ويؾؼـه: طبس 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـام تؼدم وذم بعض أخػاطف خمافػة حا هـا.

( بـحقه، ظـ ظروة مرشاًل، ;9338(، وابـ أيب صقبة )33>/9) ادقضلأخرجف مافؽ ذم : ضعقػ (1)

 وادرشؾ مـ ؿسؿ افضعقػ.

(، 89>8) اجلامع افصغر(، وافسققضل ذم:9/13)ـشػ اخلػاء: ذـره افعجؾقين ذمضعقػ (9)

 (.11>8) افضعقػةوضعػف افعالمة إفباين ذم مسـد افػردوس زاه فؾديؾؿل ذموظ

(، وافطحاوي 39;13) افؽزى(، وافـسائل ذم;:>1) (، وأمحد;;;0) : أخرجف أبق داودضعقػ (0)

(، وذم إشـاده: 8918) افؽبر(، وافطزاين ذم 3/310) (، واحلاـؿ>3/09)رشح ادعاين ذم

ظثامن بـ حؽقؿ، تػرد بافرواية ظـفا حػقدها ومل تقثؼ، وذـرها افذهبل ذم ؾصؾ افـساء افرباب جدة 

 .ادقزان ادجفقٓت مـ
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 حب الـاس طؾقهوإلى أ ،ردت العقن من الؿعقن إلقه ،شفاب قابس ،طابس

ڃ ڃ      ڃ ڃ چ چ    چ چ ڇ  ڇ     ڇ      ڇ ڍ  ڍ       ڌ ڌ  ژ

 .(1)«[٤ – 3الؿؾك: ]& ژڎ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، مسـد افػردوس(، وظزاه فؾديؾؿل ذم;;:/9)ـشػ اخلػاء : ذـره افعجؾقين ذمضعقػ مـؽر (1)

: إمايلؿال افسخاوي ذم ومل أجده ذم ؽر هذا ادصدر، وؿد أصار افعجؾقين إػ ظدم ثبقتف بؼقفف:

 افثابت أمر ادصقب بغسؾ أضراؾف ومغابـف، ثؿ صبف ظذ ادصاب.

(: ومـ افرؿك افتل ترد افعغ، ما ذـر ظـ أيب ظبد 3/193) زاد ادعادذم   : ؿال ابـ افؼقؿتنبيى         

ام ن ذم افرؾؼة رجؾ ظائـ ؿؾر ف ـان ذم بعض أشػاره فؾحج أو افغزو ظذ كاؿة ؾارهة، وـااهلل افساجل، أنر 

 =كظر إػ يشء إٓ أتؾػف، ؾؼقؾ ٕيب ظبد اهلل: احػظ كاؿتؽ مـ افعائـ، ؾؼال: فقس فف إػ كاؿتل شبقؾ

ؾاضطربت وشؼطت،  =اؿةؾلخز افعائـ بؼقفف، ؾتحغ ؽقبة أيب ظبد اهلل، ؾجاء إػ رحؾف ؾـظر إػ افـر 

، ؾقؿػ ظؾقف، وؿال: افعائـ ؿد ظ ؾجاء أبق ظبد اهلل ؾُلخز أنر  اهنا، وهل ـام ترى، ؾؼال: دفقين ظؾقف، َؾُدلر

بسؿ اهلل، حبس حابس، وحجر يابس، وصفاب ؿابس، رددت ظغ افعائـ ظؾقف، وظذ أحب افـاس 

 ،0: ادؾؽ&] ژڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎژ  إفقف،

  .هبا بلس ٓ افـراؿة وؿامت افعائـ، حدؿتا ؾخرجت ،[ 3
 ٕيب كعقؿ احلؾقة : أبق ظبد اهلل افساجل اشؿف: شعقد بـ يزيد وهق صقذم مسجؿ ذمقلت      

 احلؾقة (، وهذه افؼصة ذـر إشـادها أبق كعقؿ ذم91/10)تايخ دمشؼ (، وذم013/>)

بـ يقشػ يؼقل: ـان أبق ظبدافؾف ا(، ؾؼال: شؿعت أيب يؼقل: شؿعت خايل أمحد بـ حمؿد 019/>)

 افدظقة، وفف آيات وـرامات، بقـا هق ذم بعض أشػاره... ؾذـر افؼصة.افساجل جماب 

ذـر أخبار أصبفان(، وخافف ترجؿ فف أبق كعقؿ ذم1;19/9) افسرووافد أيب كعقؿ ثؼة مسجؿ ذم       

ر أبق بؽر خال وافدي... 1/100) ـ  ومل يذـر  .فخإ(، ؾؼال: أمحد بـ حمؿد بـ يقشػ بـ معدان ادَذ

ظاء ؽر مؼوع ؾافؼصة ضعقػة، وهذا افد   =ف ظـ أحد مـ أهؾ افعؾؿ، ؾفق جمفقل احلال. وظذ هذاتقثقؼ

 واهلل أظؾؿ.  .افعدم ثبقتف مرؾقظً 

 ( افسمال افثاين مـ افػتقى رؿؿ:1/111) - ادجؿقظة افثاكقة - ؾتاوى افؾجـة افدائؿة وذم       

مع افرؿك افتل يرؿك هبا ادصاب بافعغ  ل: إنر ( ؿال افسائؾ: شؿعت بعض ضؾبة افعؾؿ يؼق908>1)

حبس حابس، وحجر يابس، وصفاب ؿابس، ردت ظغ احلاشد إفقف(. وحا شلختف ظـ )هذا افؽالم: 

يرؿك بف ادعققن؟ وإذا ثبت  هذا وارد ظـ بعض افسؾػ. ؾفؾ هذا افؽالم ثابت ويصح أنْ  دفقؾف ؿال: إنر 

 ؟ا  خرً ظـ بعض افسؾػ هؾ يؽقن حجة  جزاـؿ اهلل

، وٓ كعؾؿ فف ╚وٓ ظـ أحد مـ أصحابف  : هذا افؽالم ادذـقر مل يرد ظـ افـبل اجلقاب       

كقة وإدظقة افـبقية، وبام ثبت ظـ أصاًل  ، وأخػاطف ؽريبة، وظالج اإلصابة بافعغ يؽقن بأيات افؼرآ

 =رأى طامر بن »ـقػ ؿال: مـ اشتغسال افعائـ، ؾعـ ابـ صفاب ظـ أيب أمامة بـ شفؾ بـ ح افـبل 
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فاستؽثرهم  ا،ا من األكبقاء كظر إلى قومه يومً أن كبقً »قصة:  :جالثٌْاحلدٓح ال

ك إلقه أكَّ  -تعالى  -ا، فلوحى اهلل لػً وأطجبوه، فًمت مـفم دم ساطة سبعون أ

ك إذ طـتفم حصـتفم مل هيؾؽوا، قال: بلي شيء أحصـفم؟ فلوحى طـتفم، ولو أكَّ 

ا، ودفعت طـؽم السوء اهلل إلقه تؼول: حصـتؽم بالحي الؼقوم الذي ٓ يؿوت أبًد 

 .(1)«بللف ٓ حول وٓ قوة إٓ باهلل العؾي العظقم

اهلل كعرض  قال: كـا طـ طبد سحقؿ بـ كقفؾ ـط :ْاحد ّالجالثٌْاحلدٓح ال

ا قد لؼع مفرك ا، فؼالت: إن فالكً الؿصاحػ، فجاءت جارية أطرابقة إىل رجؾ مـَّ 

بعقـف، وهق يدور يف فؾؽ ٓ يلكؾ، وٓ يشرب، وٓ يبقل، وٓ يروث، فالتؿس لف 

ا، ٕيؿـ أربعً فاكػخ يف مـخره ا :ا، ولؽـ ائتفا، فؼال طبد اهلل: ٓ كؾتؿس لف راققً راققً 

اس، اشف أكت الشادم ٓ ٓ بلس، أذهب البلس رب الـَّ : ويف إيسر ثالثا، وقْؾ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

فؾبط سفل فليت رسول اهلل ». ؿال: «ربقعة سفل بن حـقف يغتسل، فؼال: ما رأيت كالقوم وٓ جؾد خمبلة

 «طالم يؼتل أحدكم أخاه أٓ بركت، اغتسل له»ا ؾتغقظ ظؾقف وؿال: ظامرً  ، ؾدظا رشقل اهلل «ن...

ظؾقف ؾراح  وداخؾة إزاره ذم ؿدح، ثؿ صبر ؾغسؾ ظامر وجفف ويديف ومرؾؼقف ورـبتقف، وأضراف رجؾقف، 

وابـ ماجف. وباهلل افتقؾقؼ، وصذ اهلل  ادقضل. رواه أمحد ومافؽ ذم«شفؾ مع افـاس فقس بف بلس

 ـها .ظذ كبقـا حمؿد وآخف وصحبف وشؾؿ

ؼال: وذـر اإلمام أبق ؾ(، 31;)رؿؿ:  ظؼب احلديث إذـار : هذه افؼصة ذـرها افـقوي ذممـؽر (1)

ؿال:... ؾذـر  افتعؾقؼ ذم ادذهبذم ـتابف - رمحفؿ اهلل -حمؿد افؼايض حسغ مـ أصحابـا 

 افؼصة. 

(: فق كؼؾت فـا هذه افؼصة ظـ ذفؽ افـبل بنشـاد صحقح إػ 930/;) ضرح افتثريب ؿال افعراؿل ذم       

ف متك ـاكت اإلصابة بافعغ ؾنكر  =ُفؿ...كبقـا ظؾقفام افصالة وافسالم فتؾؼقـاها بافؼبقل، وتلوفـا ؿقفف: ِظـْتَ 

متضؿـة حلسد، ٓ اجقز صدورها مـ كبل= ٓشتحافة ادعايص ظذ إنبقاء، وفؽـ مل يثبت فـا ذفؽ، 

ئقؾاهر أهنر وهذه ؿضقة مذـقرة بغر إشـاد، وافظر  مل يؽـ ؾقفا  ؾال اجقز ؿبقهلا إنْ  =ا متؾؼاة ظـ بـل إارا

 ـها .فصالة وافسالم، وما ـان يـبغل ذـرها فؾؼايض وٓ فؾـقويؽضاضة ظذ إنبقاء ظؾقفؿ ا
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، فؼام الرجؾ فاكطؾؼ، فؿا برحـا حتك رجع، فؼال لعبد اهلل: يؽشف الضر إٓ أكت

 .(1) فعؾت الذي أمرتـل بف، فؿا برحت حتك أكؾ، وشرب، وبال

ـِ طـ  :جاىٕ ّالجالثٌْاحلدٓح ال َقاَل: َطَرْضُت   َطْؿٍرو اْلَخْطِؿل  َفاتِِؽ ْب

 
ِ
ـْ ُكؾ   َطَؾك َرُسقِل اهلل

، َفَلِذَن لِل فِقَفا َوَدَطا لِل فِقَفا بِاْلَبَرَكِة، َوِهَل مِ ـِ ُرْقَقَة اْلَعْق

 ِمْن َشر  َما َذَرَأ َوَبَرَأ،بِ »َشْلٍء: 
ِ
، ُأِطقُذَك بِاهلل

ِ
 َوبِاهلل

ِ
َوِمْن َشر  َما اْطَتَرْيَت  ْسِم اهلل

 ِمْن َشر  ُمْؾِؼٍح َوحُمِقلٍ 
ِ
َقاَل: َيْعـِل  .«َواْطَتَراَك، َواهلُل َرب ي َشَػاَك، َوُأِطقُذَك بِاهلل

ِذي ِذي ُيقَلُد َلُف، َواْلُؿِحقُؾ: الَّ  .(2)َٓ ُيقَلُد َلفُ  بِاْلُؿْؾِؼِح، الَّ

ًٓ ربل  لمحدأكقن قد اكتفقت مؿا أردت مجعف ف: بوذا القدرو سبحاكف وتعاىل أو

وآخرًا، وضاهًرا وباصـًا طىل كعؿف الظاهرة والباصـة، وطىل ما يسره سبحاكف مـ 

صؾب العؾؿ والتػرغ لذلؽ، وأسللف الؿزيد مـ فضؾف، وأن يرزقـل اإلخالص يف 

 جزَي مشايخل طـل خقرًا، والحؿد هلل رب العالؿقـ.الؼقل والعؿؾ، وأن ي

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ا، وشحقؿ بـ كقؾؾ ذـره ابـ أيب (، مقؿقؾً >90-;9/90) افتؿفقد : أخرجف ابـ ظبد افز ذمضعقػ (1)

 ، وذم إشـاد ابـ ظبد افز مـ مل أجد فف ترمجة.ا وٓ تعدياًل ومل يذـر ؾقف جرًح  اجلرح وافتعديؾحاتؿ ذم

(، وذم إشـاده: ::89( )9033->>3/99) معرؾة افصحابة: أخرجف أبق كعقؿ ذماػ جدً ضعق (9)

( 0:;)معجؿ افصحابة ا= ـذبف افبخاري، وأخرجف ابـ ؿاكع ذمظؿرو بـ مافؽ افراشبل ضعقػ جدً 

 واحلديث يدور ظذ احلؾقس بـ ظؿرو بـ ؿقس ظـ ابـة افػارظة، وـالمها جمفقل.
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َْ َأال ُٕ َتِشَتِسُق٘ َّ َه ًٔ ِّ ِٚ  949 .................................................................. «اِهَع

ًََس ٍِ َأ ٌَأج ِْ ٔباِهَج َِِصَب َأ  940 ........................................................ «اهٖزِزِع ٔفٛ ُت
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ًََسُٔٛ ِٗ  اهلل َزُسُ٘ي َأ ًََس َأ ِْ َأ َّ ُِٙشَتِسَقٟ َأ ًٔ ِّ ِٚ  55 ........................................... اهَع

ْٖ ٌَا ِإ َْ َأَباُك ُِّذ َكا َٔا َُٙع ٌَأعَٚى ٔب  905 ................................................. َِٗإِسَحاَق ِإِس

 61 ............................................................. «طسن ٗاهت٘هٞ ٗاهتٌا٢ٍ اهسقٟ إْ

ْٖ َّ ِإ ِٚ ِْ اهٖسُجَى َهُتَ٘هُع اِهَع ٍٖ َحأهّقا ََٙتَصٖعُد اهلل، ٔبِإِذ ُٕ ََٙتَسٖد٠ ُث ِِ ًٔ» .............................. 956 

ْٖ ٕٔ َزُسَ٘ي َأ َْ  اهوَّ ٕٔ َعَوٟ ََُفَح اِطَتَلٟ ِإَذا َكا َِّذأت، َُِفٔش ٌَُع  80 ............................. ٔباِه

ًّا، قًٕ٘ إىل ُظس األُبٚا١ ًّ ُبّٚا أْ ٘ٙ ....................................................... 945 

ُٕ َْ ِإُٖ َٔا َكا َُِفُص ٔفٚ ٍّ َسِبَع َأ  949 ............................................................. «َأَُأس

 98 ....................................................... «احلبى ٗٙشقطاْ اهبصس ٙوتٌشاْ إٌُٔا

 88 ...................................................................اهِشا١ عوٟ ٗاهدخ٘ي إٙاكٍ

 16 ................................................................................. ٗاهظّ: إٙاكٍ

 908 ............................................................................ «خاهد بأَ ا٢تُ٘ٛ

ٍِ ِّ َأِزٔقَٚم، اهلل ٔباِس ١ِٕٛ ُكىِّ ًٔ  76 ...................................................... ُِٙؤٔذَٙم، َط

ٍِ  86 ............................................................................. َأِزٔقَٚم، اهلٔل ٔباِس

ٍِ  76 ..............................................................................ُِٙبِسَٙم، اهلل ٔباِس

ٍِ  85 ..............................................................................ُِٙبِسَٙم، اهلٔل ٔباِس

ٍِ ِّ َأِزٔقَٚم، اهلل ٔبِش ١ِٕٛ ُكىِّ ًٔ  76 ....................................................... ُِٙؤٔذَٙم، َط

ٍِ ُٕ َأِزٔقَٚم، اهلل ٔبِش ِّ َِٙظٔفَٚم، َٗاهوَّ  957 ........................................... ٔفَٚم، َدا١ٕ ُكىِّ ًٔ

ٍِ ِّ ٔباهلٔل ُأٔعُٚرَن َٗٔباهلٔل، اهلٔل ٔبِش  944 ............................................ ََٗبَسَأ، َذَزَأ ًَا َطسِّ ًٔ

ِٗاَتَد َٗ ْٖ ا َٕ َفِإ ٍِ ََٗجٖى َعٖز اهوَّ ُٕ ََٗضَع الإِ َدا١ّ ََٙضِع َه َٗا١ّ، َه  5 ...................................... َد

 49 ........................................................ ٗٙدٕٙ ٗجٕٔ فٚػشى ٙت٘ضأ أْ أًسٖ ثٍ
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 58 ...................................................... «اجلحفٞ ًّ اخلٖساز بظعب كاْ إذا حتٟ

 88 ................................................................................. «امل٘ت احلٌ٘

ٞٔ ٔفٛ ُزخَِّص ٌَ ٞٔ اِهُح ٌَِو ِّ َٗاهِٖ ِٚ  55 ............................................................ «َٗاِهَع

 990 ......................................................................... «محدٖ ملّ اهلل مسع

 907 .................................................................................. «سِٞ سِٞ،

ٍَ اهَّٔرٜ َعَوٟ ََٙدَن َضِع ِّ َتَأهَّ  78 ........................................................ َجَشٔدَن، ًٔ

ٖٛ ُعِسَضِت ٍُ، َعَو ًَ ٌُٗس َفَجَعَى اأُل َٙ ٗٛ ُٕ اهِٖٔب ٛٗ اهٖسُجُى، ًََع ُٕ َٗاهِٖٔب ِْ، ًََع  81 ..................... اهٖسُجاَل

ٍِ َِٙقُتُى ََالَع ُٖ، َأَحُدُك ُٕ اِغَتٔشِى َبٖسِكَت الَأ َأَخا  55 ............................................... «َه

ََ ٍِ َِٙقُتُى َعاَل ُٖ؟ َأَحُدُك ْٖ َبٖسِكَت، َأالَّ َأَخا َّ ِإ ِٚ َٖ٘ضِأ َحقٌّ، اِهَع ُٕ َت  55 ................................ «َه

ََ  966 .................................................................... «أخاٖ أحُدكٍ ٙقتُى عال

 958 ...................................................... ٗأٗالدكٍ، ُٗشا٢لٍ، أُفشلٍ، ع٘ذٗا

ُّ ِٚ ُّ َحقٌّ، اِهَع ِٚ ِِِزُي َحقٌّ، اِهَع  956 ..................................................... «احَلأهَق َتِشَت

ُّ ِٚ ِ٘ َحقٌّ، اِهَع َْ ََٗه ١ِْٛ َكا ُٕ اِهَقَدَز َساَبَق َط ُّ، َسَبَقِت ِٚ  66 .......................................... اِهَع

ُّ ِٚ َٔا ََِٗٙحُضُس َحقٌّ، اِهَع ُْ ٔب ِّ ََٗحَشُد اهٖظَِٚطا ََ اِب  956 .......................................... «آَد

ُّ ِٚ  46 .................................................................................... َحقٌّ، اِهَع

ُّ ِٚ  919، 95............................................................................ «َحقٌّ اهَع

 946 ............................................................. هوعني، آٙات مثاْ اهلل كتاب يف

ٍِ، َقِد ٌُ٘ا َأَصِبُت ٍِ ٔهٛ َٗاِضِسُب٘ا اِقٔش ٌّا ًََعُل ِٔ  89، 66 .......................................... «َس

 76 ....................................... كفٕٚ يف ُفح ٕفساط إىل أ٠ٗ إذا ملسو هيلع هللا ىلص اهلل زس٘ي كاْ

َْ ًُُسُٔٛ  اهلل َزُسُ٘ي َكا ِْ َِٙأ َٛ َأ َّ َأِسَتِسٔق ًٔ ِّ ِٚ  55 ............................................ اِهَع
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َْ ُٖ٘ذ ْ اهلل َزُسُ٘ي َكا َّ ََٙتَع ًٔ ِّ ِّ اجَلا ِٚ ِْ ََٗع  951 ............................... ََُزَهٔت َحٖتٟ اإِلَُِشا

َْ ًَُس َكا ُّ ُِٙؤ َٖ٘ضُأ اِهَعا٢ٔ  46 ...................................................................... َفََٚت

 960 .......................................... «ٗعسضٕ ًٗاهٕ دًٕ حساَ، املشوٍ عوٟ املشوٍ كى

َٞ ال ِٗ َُِفٍص ٔفٛ الإِ ُزِقَٚ ٕٞ َأ ٌَ ِٗ ُح ٕٞ َأ  946 ...................................................... «َهِدَغ

 60 ................................................................... «محٞ أٗ عني ًّ إال زقٚٞ ال

َٞ ال ِّ الإِ ُزِقَٚ ًٔ ،ٍّ ِٚ ِٗ َع ٕٞ َأ ٌَ  55 ................................................................ «ُح

١َِٛ ال ِّ، ٔفٛ َط َٔا ُّ اِه ِٚ ٝٔ ََٗأِصَدُق َحقٌّ، َٗاِهَع  951 ..................................... «اِهَفِأُي اهطََِّٚس

١َِٛ ال َِ، ٔفٛ َط َٔا َّ اِه ِٚ ِِٚس ََٗأِصَدَق َحقٌّ، َٗاِهَع  955 ...................................... «اِهَفِأُي اهطَّ

٠َٗ، ال َٝ، الَٗ َعِد َٞ، الَٗ ٔطََٚس ًَ ُّ َحَشَد، الَٗ َٓا ِٚ  957 ................................... «َحقٌّ َٗاِهَع

ّٖ اَل ٞٔ ٔفٛ َِٙبَقَٚ ْٝ َبٔعرٍي َزَقَب ِّ ٔقاَلَد  968 ....................................................... ََٗتٍس، ًٔ

 88 ....................................................... «حمسَ ذٜ ًع إال باًسأٝ زجى خيوْ٘ ال

 996 ............................................ «ذهم عوٟ دًت ًا ظٔري اهلل ًّ ًعم ٙزاي ال

 900 ............................................... حدٙد ًّ مبخٚط أحدكٍ زأض يف ٙطعّ ألْ

 996 ....................................................... «ٙعوٌْ٘ ال فإٍُٔ هقً٘ٛ اغفس اهؤٍ

ٍٖ ُٔ ٕٔ َباِزِن اهوَّ  954 ................................................................. «أضريُٖ الَٗ ٔفٚ

 958 ...................................................اهقدٍٙ، املّ ذا اهعظٍٚ، اهشوطاْ ذا اهؤٍ

َُِزَي ًَا ُٕ َأ َُِزَي الإِ َدا١ّ اهوَّ ُٕ َأ  4 .............................................................. ٔطَفا١ّ َه

ٍَ ًَا َُِع ّٞ َعِبٕد َعَوٟ ََٗجٖى َعٖز اهلل َأ ٌَ ٍِٓى ٔفٛ ُِٔع ًَاٍي َأ ََٗهٕد، َٗ َٗ .................................. 955 

 58 ......................................................................... «اسرتقٟ ًّ ت٘كى ًا

 956 ............................................................... «خبوق هلا ذهم ًٗا خألت ًا
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 957 ......................................... «اهعني ًّ هٕ اسرتقٚتٍ ٓال ٙبلٛ، ٓرا هصبٚلٍ ًا

ََ َأَز٠ ٔهٛ ًَا ّٞ َأٔخٛ َبِٔٛ َأِجَشا  54 .......................................................... َضاِزَع

ُٖ٘ذ َثأبٕت َأَبا ًُُسٗا  946 ....................................................................... «ََٙتَع

 58 ................................................... «حق بسقٚٞ أخرت فقد باطى بسقٚٞ أخر ًّ

 61 ...................................................... «فوٚفعى أخاٖ ِٙفع أْ ًِلٍ استطاع ًّ

ِّ ًَ ٍَ َُِع ٕٔ اهلل َأ ِٚ ٕٞ، َعَو ٌَ َٓا، َفَأَزاَد ٔبِِٔع  949 ...................................................... َبَقا١َ

 908 ................................................................. «ٓرٖ؟ ُلش٘ا أْ تسْٗ ًّ

 910 .................................................................. «أطسن فقد متٌٚٞ تعوق ًّ

 910 ............................................................... «هٕ اهلل أمت فال متٌٚٞ تعوق ًّ

ِّ ُٕ، َط٣ِّٚا َزَأ٠ ًَ َٝ ال اهلل َطا١َ ًَا9 َفَقاَي َفَأِعَجَب ٖ٘ ٍِ ٔباهلل، الإِ ُق ُٖ َه ُّ َُٙضٖس ِٚ  954 .................. «اِهَع

ٌّا بٕ ٙوتٌص طسّٙقا سوم ًّ  5 ......................................................... سٔى عو

 5 .............................................................. اهدّٙ يف ٙفقٕ خرّيا اهلل بٕ ٙسد ًّ

ًٖٔتٛ ُِٙحَفُس ًَا ُِٔصُف َّ ٔهُأ َّ اِهُقُبِ٘ز ًٔ ًٔ ِّ ِٚ  958 ................................................ «اِهَع

:ٍِ ُٕ ََُع ِ٘ َفِإُٖ َْ َه ١ِْٛ َكا  66 ................................................................. َساَبَق َط

ٖٔ ٌَاُت َٓٔر َٗا١ْ اِهَلٔو ِّ َد  940 ............................................................. َدا١ٕ ُكىِّ ًٔ

َْ َِٓى ٌُ٘ ِٔ ُٕ َتٖت  55 ......................................................................... «َأَحّدا َه

 46 ..................................................................... «فاغشو٘ا استػشوتٍ ٗإذا

ٖٔ َُِفٔشٛ َٗاهَّٔرٜ ْٖ ٔبَٚٔد َّ ِإ ِٚ ٌََى اِهَقِبَس امَلِس١َ َهُتِدٔخُى اِهَع  955 .............................. «اِهٔقِدَز َٗاجَل

ّٖ ًٗا  957 ........................................................................... «ٙاجربٙى ٓ

ًَا َٔا ُِٙدِزَٙم َٗ ْٞ َأُٖ  66 ......................................................................... «ُزِقَٚ
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َٟٔ ََُٗ ِّ ٍِ َع َِ٘ط  95 ............................................................................ «اه

 908 ...................................................................... «سِاٖ ٓرٖ خاهد، أَ ٙا
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 العاو الفَسس
 

 6 .................................. مقدمة شوخنا العالمة أيب عبد الرمحن حيوى بن عيل احلجوري حفظه اهلل

 7 ................................................................................................ دقدمةا

 > .......................................................................................... تعريف العني

 11 ........................................ ومن خالل الـظر والتلمل يف هذه التعاريف تتؾخص لـا مسائل:

 47 .................................................................................الـعـــــني حــــــق

 49 ................................................................................. كوفوة اإلصابة بالعني

 55 ....................................................................................... العني من القدر

 59 .............................................................................. وقوع العــني من اجلــن

 ;5 ...................................................................................... العني يف احلووان

 63 ............................................................................ الفرق بني احلاسد والعائن

إياكم والظن9 فإن الظن أكذب احلديث، وال حتسسوا، وال »: ناحلسد حمرم رشعًا لؼول الـبي  حؽم احلسد:

 21 .............. .)(«جتسسوا، وال تـاجشوا، والحتاسدوا، وال تباغضوا، وال تدابروا، وكوكوا عباد اهلل إخواكا

 22 .................................................................................... من مػاسد احلسد:

حول احلسد كرجع إىل موضوعـا  –إن شاء اهلل تعاىل  –الػرق بني احلاسد والعائن: وبعد هذه ادؼدمة ادػقدة 

 25 ................................................................ وهو الػرق بني احلاسد والعائن فـؼول:

 73 .................................................. خشوة ىبي اهلل يعقوب ـ علوه السالم ـ عذ أبنائه العنين 

 73 ............................................................. وأمره هلم باألخذ باألسباب للسالمة منها

 31 ................................................................................................ الثاين:

 76 .............................................................. بالعني حرص ادرشكني عذ إصابة النبني

 32 ..............................................................................................أحدمها:

 32 ................................................................................................ الثاين:

 34 ................................................................................................. تـبقه:

 79 ............................................................... قصة سهل بن حنوف مع عامر بن ربوعة
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 38 ....................................................................................... رشح احلديث:

 45 ................................................................................................ فائدة:

 87 ........................................................................................ الدعاء بالربكة

 43 ....................................................................................... ربيك:حؽم الت

 44 ....................................................................................... صقغة التربيك:

 89 ................................................................................ اغتسال العائن للمعني

 46 ......................................................................... ائن لؾؿعني:حؽم اغتسال الع

 48 ................................................................................... كقػقة غسل العائن:

 55 ................................................................................................ فائدة:

 51 ......................................................................................... فائدة أخرى:

 96 ................................................................................ أبواب الرقوة من العني

 97 ............................................................. أمره صذ اهلل علوه وسلم بالرقوة من العني

 99 .......................................................................................... حكم الرقوة

 5: ......................................................................................... رشوط الرقوة

 61 ....................................................................... لؾرققة ثالثة رشوط جمؿع عؾقفا:

 61 ........................................................................................ الرشط األول:

 61 .........................................................................................الرشط الثَّاين:

 64 ....................................................................................... الرشط الثالث:

 64 ............................................................................................... األول:

 64 .........................................................................................الرشط الثاين:

 65 .............................................................................................. الثالث:

 :: .................................................................................. الرقوة بفاحتة الكتاب

 4; ...................................................................................... الرقوة بادعوذات

 7; ...................................................................................... القرآن كله شفاء

 73 ...............................................................................................أحدمها

 73 ................................................................................................ الثاين:

 73 .............................................................................................. أحدها:
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 73 .............................................................................................. والثاين:

 73 ............................................................................................. والثالث:

 :; ................................. بعض األدعوة اديثورة عن النبي صذ اهلل علوه وسلم يف الرقوة من العني

 >; .................................................................. وضع الود عذ مكان األمل عند الرقوة

 3> ....................................................................................... النفث يف الرقوة

 6> ................................................................................... كراهوة صلب الرقوة

 ;> ............................................................................ تنبوهات للراقي وادسرتقي

 155 ...................................................................................عالمات الساحر:

 151 .............................................................................................. ومـفا

 151 .............................................................................................. ومـفا

 151 .............................................................................................. ومـفا

 151 .............................................................................................. ومـفا

 151 .............................................................................................. ومـفا

 151 .............................................................................................. ومـفا

 151 .............................................................................................. ومـفا

 436 ........................................................................ من أسباب الوقاية من العني

 153 .............................................................................................. فائدة:

 153 ......................................................................... ادحافظة عذ قراءة األذكار:

 154 ............................................................................ االستعاذة باهلل من العني:

 155 ........................................................................... تعويذ الصبقان من العني:

 156 .............................................................................................. فائدة:

 158 ........................................................................ إمساك الصبقان عـد الغروب

 115 ...................................... عرشة أسباب ذكرها اإلمام ابن الؼقم لدفع رش احلاسد والعائن:

 453 .................................................... التحرز من العائن وعدم متكونه من خمالطة الناس

 455 ................................................................... تل بعونه أو أتلف شوئاالعائن إذا ق

 458 ................................................................................. ادنكـرون للـعــني

 >45 ........................................................................... تعلوق القالئد لدفع العني
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 464 .................................................................................. الوشم لدفع العني

 465 .................................................................. منكرات شائعة هلا تعلق بيمر العني

 476 ................................................................. األحاديث الضعوفة الواردة يف العني

 141 .......................................................................... احلديث الثالث والعرشون
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